
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في مراحل قادمة  وربما تكون األمور مختلفة اآلنأنا ضد الكفاح المسلح: عباس
  المفاوضات لن تفضي إلى نتيجة هذا العام: فياض

  قدموا العشرات من أبناءهم وزوجاتهم شهداء" سحما"قادة : إحصائية
  الغارات اإلسرائيلية بديل عن االجتياح الكامل: أبو مرزوق

  تل أبيب تعتقل إسرائيلياً خطط لتفجير ديمونا
   الصواريخإطالقبغزة في حال استمرار " هولوكست" جماعية إبادةيهدد بتنفيذ : فيلنائي
  مليون دوالر للسلطة الفلسطينية١٥٠تحويل : بوش

فال في أط٩ شهيداً بينهم٣٤
 حصيلة يـومين    ةغزة والضف 
    اإلسرائيليةمن المجازر 

  
 ٤ص ... 

 ٢٩/٢/٢٠٠٨١٠٠٤جمعةال
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    :السلطة
 ٥ من أجل وقف العدوان وإنهاء الحصار "الصمت المؤسف"هنية يطالب العرب بالخروج عن  .٢
 ٦   بتعمد تدمير عملية السالم"إسرائيل"تتهم و "جرائم الحرب"ندد بـالفلسطينية تالرئاسة  .٣
 ٦  "حرب مفتوحة"ي بأنه سرائيلالعدوان اإل يصف أحمد بحر .٤
 ٦   باستخدام أسلحة محرمة دولياً" إسرائيل"حكومة هنية تتهم  .٥
 ٦   بعدم الرغبة في الدخول في عملية سالم جدية"إسرائيل"تتهم  منظمة التحرير .٦
 ٧  يةسرائيلاإلحكومة ال وفياضانهيار اتفاق العفو عن المطاردين بين حكومة  .٧
 ٧  طالبه باالعتذاري و من صواريخ المقاومةلمالكيارياض  يدين موقفباسم نعيم  .٨
 ٧  في مراحل قادمة  وربما تكون األمور مختلفة اآلنأنا ضد الكفاح المسلح: عباس .٩
 ٧   المفاوضات لن تفضي إلى نتيجة هذا العام: فياض .١٠
 ٨   ال نجد غير الوهمأنابوليسبعد  :اض المالكيري .١١
 ٨   فرض الخطوات الفاعلة لحل القضية الفلسطينيةاألمريكي الوسيط ىعل: مانويل حساسيان .١٢
 ٨  منتدى فلسطين يطلق مبادرته للمصالحة الوطنية .١٣
 ٩  ة العربيةقبل القم" حماس"و" فتح" اليمن يسعى إلنجاح وساطته بين :منظمة التحرير .١٤
    

    :المقاومة
 ٩  قدموا العشرات من أبناءهم وزوجاتهم شهداء" حماس"قادة : إحصائية .١٥
 ٩   ياح الكاملية بديل عن االجتسرائيلالغارات اإل: أبو مرزوق .١٦
١٠  ية في غزة والضفة الغربيةسرائيلالمجازر اإل فصائل المقاومة تدين .١٧
١٠  ما يقوم به االحتالل في غزة جريمة حرب وليس أمام شعبنا سوى الدفاع عن نفسه: الرشق .١٨
١١   الغربية والشرقيةأوروبا في "فتح" أقاليمنيم يقود اجتماعات  ماهر غأبو .١٩
١١   الحصار لن يهزم شعبنا: خالل لقاء تضامني مع غزة في بيروت" حماس" .٢٠
١١    استشهاديةبشبهة التخطيط لتنفيذ عملية)  عاما١٧(اعتقال مقدسية  .٢١
١١    بالعودة إلى الحوار"فتح" و"حماس" تطالب "الشعبية" .٢٢
١٢   بنابلسةيتمردون في سجن للسلط" كتائب األقصى"من " مطاردون" .٢٣
١٢  "فتح"كة وحر" فتح اإلسالم"توتر في مخيم البداوي بسبب بيانات باسم : شمال لبنان .٢٤
١٢  ويهاجم المقاومة"الجبهة الشعبية"تابعة لـ يسيطر على بث محطة جيش االحتالل .٢٥
١٣  بإخالء منزله تمهيدا لقصفه"حماس" جيش االحتالل يبلّغ .٢٦
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣  ياً خطط لتفجير ديموناإسرائيلب تعتقل تل أبي .٢٧
١٣   وباراك يتحدث عن عملية برية واسعة"... ثمن غال جداً"بدفع " اإلرهابيين"أولمرت يهدد  .٢٨
١٣  "الوضع أصبح ال يطاق وال يمكننا السكوت": موفاز .٢٩
١٤  يةسرائيل تدعو األسرة الدولية الى احترام العمليات اإلليفني .٣٠
١٤   حكومة حماس في غزةإلسقاط والسياسي األمنيخطة وضعها المستوى : "إسرائيل"تلفزيون  .٣١
١٤   الصواريخإطالقاستمرار بغزة في حال " هولوكست" جماعية إبادةيهدد بتنفيذ : فيلنائي .٣٢
١٤   وسام البطولةىبيت مستوطن وحصل عل لي قتل فلسطينيا وسرق جثته ونقلهاإسرائيلضابط  .٣٣
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١٥   ضابط درزي ُيعين قاضياً عسكرياً: "إسرائيل" .٣٤
١٥  ض بقيادات صهيونية في القدس المحتلةبركة ينتقد لقاء فيا .٣٥
١٥   لحرب على غزةتخصص صفحة كاملة ل االندبندنت .٣٦
١٥ تهم كاتساف بجرائم جنسيةت :العامة النيابة .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٦  ا من حضن والديه بعد سنوات من انتظارهرضيعتخطف  يةسرائيلاإلالوحشية : تحقيق .٣٨
١٦  يهود يدنسون باحة األقصى بزجاجات خمور .٣٩
١٦  صالح يطالب ملوك ورؤساء العرب والمسلمين بمناصرة المسجد األقصى والقدسرائد  .٤٠
١٧  يطالب عباس بتحقيق جاد في وفاة معتقل داخل سجون السلطة  الخطيبالشيخ كمال .٤١
١٧  يةسرائيلرغم تهديدات الشرطة اإل تأبين جورج حبش  يصممون على٤٨فلسطينيو .٤٢
١٧   غزة من مغادرة قطاع الحقوقيسلطات االحتالل تمنع مدير مركز الميزان .٤٣
١٧   عاماً من دخول األغوار٣٥منع المواطنين دون االحتالل ي .٤٤
   

   :اقتصاد
١٧ أنف تزويد المستهلكين بالبنزينست ست في غزةمحطات الوقود: الخزندار .٤٥
   

   :بيئة
 ١٨   منع إدخال شاحنات نقل النفايات الصلبة إلى قطاع غزةمؤسسة الضمير تستنكر استمرار .٤٦
   

   : األردن
١٨    تتهم دوالً عربية بحصار غزةالحركة اإلسالمية في األردن .٤٧
١٨   مشاركة بنيامين بن اليعازر في منتدى المياه العالميتستنكر نقابة المهندسين  .٤٨
١٨  العاهل األردني يلتقي األمين العام لألمم المتحدة .٤٩
١٩   مريضا من قطاع غزة يغادرون المدينة الطبية١١ .٥٠
   

   :لبنان
١٩   لقاء لبناني فلسطيني ببيروت تضامنا مع قطاع غزة .٥١
١٩   "إسرائيل"لحمة الفلسطينيين ضمانة في مواجهة : جنبالط .٥٢
٢٠  ية جديدة ضد لبنانإسرائيلال حرب : وزير الخارجية والمغتربين المستقيل .٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  ضد الفلسطينيين واسعي إسرائيلالجامعة العربية تحذر من عواقب عدوان  .٥٤
٢٠  تحركات مصرية للتوصل إلى تفاهمات لرفع حصار غزة: أبو الغيط .٥٥
٢١  "يةإسرائيل"استشهاد فتاة مصرية بنيران  .٥٦
٢١  ضاع في الشرق األوسطموسى وداليما يعربان عن قلقهما الشديد إزاء األوعمرو  .٥٧
٢١  مليون دوالر لدعم الشعب الفلسطيني٣٠٠تخصص  اإلمارات .٥٨
٢١  لتمزيق البالد" يإسرائيل"دور تخريبي : مسؤول أمني موريتاني .٥٩
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٢٢  إسرائيل بإحدى حركات التمرد بدارفور تفتتح ممثلية .٦٠
   

   :دولي
٢٢  "إسرائيل"بان كي مون  ورايس قلقون من سقوط قتلى مدنيين في غزة و .٦١
٢٣   مليون دوالر للسلطة الفلسطينية١٥٠تحويل : بوش .٦٢
٢٣ لطة الفلسطينية إلنجاح عملية السالم والسإسرائيل"نعمل مع : األمريكيالقنصل  .٦٣
٢٣  ي ضد الصواريخ البالستيةإسرائيلبرنامج أميركي  .٦٤
٢٣   نصف مليون دوالر من أميركا لمخيم نهر البارد في لبنان .٦٥
٢٤  دنيين في غزةبريطانيا حزينة على استشهاد طفل وم .٦٦
٢٤  ممثل الدنمارك لدى السلطة يقدم اعتذاره عن الرسوم المسيئة للرسول .٦٧

   
    :مختارات

٢٤  مولودة تنجو بعد سقوطها من فتحة مرحاض في قطار بالهند .٦٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  بشير موسى نافع. د... رتباط الوثيق بين إشكاالت المشرق العربي ووجود الدولة العبريةاال .٦٩
٢٧  سعد محيو... أجب رجاًء أبا مازن .٧٠
٢٨  عريب الرنتاوي... تحذير أم تحريض؟... القاعدة وحماس في سرير واحد .٧١
٢٩  باتريك سيل... ؟إسرائيل إلىلماذا يعتبر باراك أوباما رئيساً جيداً بالنسبة  .٧٢
 ٣٢  سليمان صالح. د. أ... هل هناك عالقة بين حصار غزة والرسوم الدنماركية؟ ...شهادة .٧٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  ة يسرائيلاإلحصيلة يومين من المجازر  ة أطفال في غزة والضف٩م  شهيداً بينه٣٤ .١

ي قتلـت   سـرائيل قوات االحتالل اإل  أن  : غزة عن فتحي صباح مراسلها من       ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 غـارة   ٣٠ فلسطينياً، بينهم أطفال أحدهم رضيع لم يتجاوز شهره السادس، في أكثر مـن               ٢٥أكثر من   

ماء قطاع غزة خالل األربع وعشرين ساعة الماضية في واحدة من أعنف            شنتها طائرات حربية غطت س    
  .العمليات منذ شهور طويلة

التي تم إخالؤهـا    ] حكومة هنية [ وقواتها األمنية    ،"كتائب القسام "وتركز معظم الهجمات على نشطاء من       
  ". ألوية الناصر"جميعاً، فضالً عن استهداف ناشطين من 

 طفالً، ليرتفع   ١٢ شهيداً، بينهم    ٦٨لشهداء خالل الشهر الجاري في القطاع إلى        وبهذه الهجمة يرتفع عدد ا    
مركـز الميـزان    " نساء حسب إحصاءات     ١٠ طفالً، و  ١٦ منذ بداية العام الجاري، بينهم       ١٤٩العدد إلى   

  .في غزة" لحقوق اإلنسان
بلدة سديروت رداً   في غضون ذلك، واصلت األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة إطالق الصواريخ على            

" الجهـاد اإلسـالمي   "و" حماس"و" فتح"وقالت أجنحة تابعة لحركات     . يةسرائيلعلى استمرار الغارات اإل   
وغيرها، إنها أطلقت صواريخ محلية الـصنع   " لجان المقاومة الشعبية  "والجبهتين الشعبية والديموقراطية و   

  .حاذية للقطاعية مإسرائيلوقذائف هاون على مواقع وبلدات وقرى تعاونية 
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ية تنديداً واسعاً في قطاع غزة، إذ عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية            سرائيلوالقت الغارات والمجازر اإل   
". استنكاره الجرائم المتتالية التي يرتكبها االحتالل الـصهيوني ضـد شـعبنا           "الُمقالة إسماعيل هينة عن     

جـرائم  "وقـال إن    ". ا التي أصابت قادة االحتالل    استهداف األطفال بالقتل دليل على الهستيري     "واعتبر أن   
االغتياالت وقصف المقار الحكومية والمؤسسات المدنية لن توهن صمود وإرادة الشعب الفلسطيني، ولن             

  ".تدفع الحكومة إلى التخلي عن الحقوق والثوابت الفلسطينية
وقال الناطق باسم   ". فلسطينيحرباً مفتوحة ضد الشعب ال    "ية  سرائيلالهجمات اإل " حماس"واعتبرت حركة   

لهذه الحرب دوافع سياسية إلسقاط حماس وحكومتها، وال عالقة لها بقضية           "الحركة سامي أبو زهري إن      
  ". الصواريخ

لن يثنينا عـن مواصـلة      "ي المستمر على القطاع الذي      سرائيلالعدوان اإل " الجبهة الشعبية "بدورها، دانت   
، "ضرورة إنهاء حال االنقسام والعودة إلى لغة الحوار       " دعوتها إلى    وجددت". النضال حتى تحقيق أهدافنا   

تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الفلسطينية من شأنها التصدي بفاعلية للعـدوان           "داعية في بيان صحافي إلى      
ي باسـتهداف   سـرائيل  اإل -الصهيوني الغاشم على غزة الذي يأتي في إطار تنفيذ المخطـط األميركـي              

  ".مشروع الوطني الفلسطينيالمقاومة وال
فرض مشروع التسوية التي ال تعدو كونهـا تـشريعاً          "ورأت أن االحتالل يسعى من خالل عدوانه إلى         

  ".لالحتالل واالستيطان على األرض الفلسطينية
. في قطـاع غـزة    " مجزرة دموية "ي  سرائيلارتكاب االحتالل اإل  " الجبهة الديموقراطية "من جهتها، دانت    

  ..."تهديدات أولمرت بتوسيع العدوان لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله "واعتبرت أن
قوات االحتالل قتلت الصهيوني، خالل      أن   :غزةمن   ٢٧/٢/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف

أربعة وثالثين فلـسطينياً،    ) ٢٦/٢(الساعات الثماني واألربعين الماضية، والتي بدأت منذ فجر األربعاء          
كمـا   .، وتسعة أطفال، وذلك في كل من قطاع غـزة والـضفة           "كتائب القسام "ة من مجاهدي    بينهم عشر 

  ".سرايا القدس"، وشهيد من "ألوية الناصر صالح الدين"استشهد أربعة مجاهدين من 
حركة فتح أدانت وعلى لسان الناطق بأسمها فهمـي         أن  : رام اهللا  من ٢٨/٢/٢٠٠٨ وكالة سما    ونشرت

 .ية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غـزة          سرائيللمجازر اإل الزعارير المذابح وا  
إن فتح وهي تنعي كوكبة جديدة من الشهداء على طريق تحقيق حقوق الشعب العربـي               " وقال الزعارير   

 الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فإنها تؤكد من جديد، أن بطش االحتالل وجرائمه المتمثله في المجـازر  
والمذابح الدموية، والقصف واالستهداف المتواصل، لن تنال من صالبة وصمود شعبنا على طريق نيـل               

  ".حريته وأهدافه وجالء االحتالل عن أرضه ومقدراته 
  
 من أجل وقف العدوان وإنهاء الحصار" الصمت المؤسف"هنية يطالب العرب بالخروج عن  .٢

اسـتنكاره الجـرائم    "الُمقالة إسماعيل هينـة عـن       ينية  الفلسطحكومة  ال عبر رئيس    : فتحي صباح  -غزة  
استهداف األطفال بالقتل دليـل علـى       "واعتبر أن   ". المتتالية التي يرتكبها االحتالل الصهيوني ضد شعبنا      

جرائم االغتياالت وقصف المقار الحكومية والمؤسـسات  "وقال إن ". الهستيريا التي أصابت قادة االحتالل   
د وإرادة الشعب الفلسطيني، ولن تدفع الحكومة إلى التخلي عن الحقوق والثوابـت             المدنية لن توهن صمو   

بالوحدة والتماسك ورباطة الجأش أمام هذه الهجمـة التـي          "وطالب هنية الشعب الفلسطيني      ".الفلسطينية
ستبوء بالفشل كسابقاتها ألن النصر حليف المؤمنين الصادقين الشرفاء واألحرار علـى امتـداد األرض               

للخروج عن الصمت المؤسف والتحرك العاجل مـن أجـل          "وتوجه بنداء إلى الدول العربية      ". لفلسطينيةا
  ".وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
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   بتعمد تدمير عملية السالم"إسرائيل"تتهم و "جرائم الحرب"ندد بـالفلسطينية تالرئاسة  .٣
ن عمليات القتل واالغتياالت    إ : ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني     أبونبيل  قال   : وليد عوض  -نابلس  

 الرضع، تعتبر جرائم حـرب، ومذبحـة مفتوحـة تـستهدف الـشعب              األطفال حتىالتي طالت بعنفها    
 تـدمير عمليـة     إلى بأنها ترمي    إسرائيل ردينة   أبوواتهم   .الفلسطيني، ال يمكن قبولها مهما كانت الذرائع      

ـ           السالم، التـدخل  " ومحاولة فرض االستسالم علي الشعب والسلطة الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي ب
  ."الفوري لوقف هذه المذبحة المفتوحة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

  ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "حرب مفتوحة"ي بأنه سرائيلالعدوان اإل يصف أحمد بحر .٤

 وصف رئيس المجلس التشريعي     : فتحي صباح  ،غزة ن مراسلها في  نقالً ع  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
سلسلة الجـرائم الـصهيونية     "ودان  ". حرب مفتوحة "ي الجديد بأنه    سرائيلأحمد بحر العدوان اإل   .باإلنابة د 

ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في تحد واضح وصارخ للقوانين واألعراف الدولية التي يتغنى بها االحـتالل                
لي، بينما يصم آذانه عن جرائم االحتالل الصهيوني، وعلى رأسهم األمـين العـام لألمـم                والمجتمع الدو 

  ".المحتدة بان كي مون
رئاسة المجلس   عبرت :شرف الهور أ ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

فلسطينية في رام   التشريعي الفلسطيني عن اشمئزازها من التصريحات المتكررة من بعض الشخصيات ال          
وطالبت الـدول    . المقاومة هي التي تجلب العدوان     أناهللا تدافع فيها عن االحتالل وتبرر جرائمه وتدعي         

  . الشعب الفلسطينيأبناء للقيام بدورها في رفع الحصار عن واإلسالميةالعربية 
 
  باستخدام أسلحة محرمة دولياً" إسرائيل"حكومة هنية تتهم  .٥

اتهم وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية      : )آي.بي.يو( نقالً عن    ٢٩/٢/٢٠٠٨اتية  الخليج اإلمار نشرت  
باستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد الفلسطينيين، خالل عمليـات         " إسرائيل"باسم نعيم مساء أمس     .المقالة د 

  فـي  أشـار و .قصفها التي أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى وتدمير مقار مدنية وحكومية وأمنية            
ألسـلحة  " إسرائيل"مؤتمر صحافي بغزة مساء أمس إلى أن العديد من المؤسسات الدولية أكدت استخدام              

وحذر بأن هناك كارثة بيئية وصحية محتمة في قطاع غـزة فـي ظـل               . محرمة دولياً ضد الفلسطينيين   
   بحق قطاع غزة" يسرائيلاإل" "الحصار والتصعيد واالستنزاف"استمرار 

  شهيداً ٢٧إن سقوط   :  نعيم  باسم قال: ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     ٢٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عربوأورد موقع   
وعشرات الجرحى في صفوف المواطنين يؤكد أنه ال مجال للحديث عن تهدئة أو هدنة مع االحتالل ألنه                 

  .غير معني باستقرار المنطقة
  
  جدية بعدم الرغبة في الدخول في عملية سالم "إسرائيل"تتهم  منظمة التحرير .٦

ن إ :أمـس قالت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلـسطينية           : وليد عوض  -رام اهللا   
 سياسة االغتياالت، تُبـرهن حقيقـة الرؤيـة         إلى وعمليات القتل والعودة     إسرائيلالتصعيد الذي تقوم به     

وأضافت  .هي الصراع في المنطقة   ية بعدم الرغبة في الدخول في عملية مفاوضات سالم جدية تُن          سرائيلاإل
 اسـتدراج ردات فعـل      إلـى  من خالل عملياتها العدوانية،      ى تسع إسرائيلن حكومة   إ :في بيان صحافي  

فلسطينية تكون مبررا لها للتملص من كافة التزاماتها، والتهرب من االستحقاقات الواجبة عليهـا تجـاه                
ي سـرائيل تدخل العاجل من اجل وقـف العـدوان اإل        ودعت الدائرة المجتمع الدولي لل     .الجانب الفلسطيني 

  . مفاوضات سالم جدية وتنفيذ ما يترتب عليها من التزاماتإلى بالعودة إسرائيل وإلزامالمتصاعد، 
  ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٠٤:         العدد                  ٢٩/٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

  
  يةسرائيلاإلحكومة ال وفياضانهيار اتفاق العفو عن المطاردين بين حكومة  .٧

ـ   مصادر    أكدت : وليد عوض  -رام اهللا    مس انهيار اتفاق وقف مالحقة     أ "القدس العربي "أمنية فلسطينية ل
، وذلـك   أسـابيع  قبل عدة    أبيب وحكومة تل    فياضالمطاردين الفلسطينيين بنابلس الذي ابرم بين حكومة        

 الذين شملهم العفو قبـل      األقصىنتيجة استئناف قوات االحتالل مالحقة رجال المقاومة من كتائب شهداء           
ن هناك حالة من التوتر الشديد تسود بين كتائب شـهداء           أ إلى مصادر محلية في نابلس      ت وأشار .أسابيع
 عدد من قادتها الذين أوفوا بالتزاماتهم األمنيـة مـع الجانـب             ى عل ةيسرائيلاإل في ظل الهجمة     األقصى

قـرات   قد يغـادرون م    األمنية لألجهزة أنفسهموحسب المصادر فان المطاردين الذين سلموا        .يسرائيلاإل
  . حفاظا علي حياتهماألجهزة

  ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  طالبه باالعتذاري و من صواريخ المقاومةالمالكيرياض  يدين موقفباسم نعيم  .٨

باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة في مؤتمر صحفي عقد بمدينـة غـزة               . دان د  - معا   –غزة  
 بـرام   األعمالعالم والخارجية في حكومة تسيير      بشدة تصريحات وزير اإل    ٢٨/٢/٢٠٠٨اليوم الخميس   

وطالب نعيم المالكي باالعتذار عن تصريحاته التي وصفها بالغبية والتي تصب في خدمة االحـتالل                .اهللا
  "على حد قوله
في الوقت الـذي    " :نإ  الخميس  الناطق باسم الحكومة قال في بيان صحفي له اليوم         يالمالكوكان رياض   

 أن نعتقـد    فإننـا ي ضد قطـاع غـزة       سرائيلعيد وندين عمليات القتل والتصعيد اإل     نرفض فيه هذا التص   
 الدولية  اإلدانة ويعطيها من    إضافياً  مبرراً إسرائيل الصواريخ من شمال غزة يعطي       إطالقاالستمرار في   

  كما طالب بالوقف الفوري    ، بوقف اعتداءاتها  "إسرائيل"كما طالب المالكي     .تحت حجج الدفاع عن النفس    
 . الصواريخ حماية للمواطن الفلسطينيإلطالق

  ٢٨/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  في مراحل قادمة  وربما تكون األمور مختلفة اآلنأنا ضد الكفاح المسلح: عباس .٩

 الـرئيس   قـال :  كمال زكارنة وامجد معال    ،عمان نقالً عن مراسليها في    ٢٨/٢/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
 ضـد  أنـا  في الوقت الحالي :أمس" الدستور"صحيفة  الحوار الذي نظمته    الفلسطيني محمود عباس خالل   

  . مختلفةاألمور ال نقدر عليه وفي مراحل قادمة ربما تكون ألنناالكفاح المسلح 
ـ ن المقاومة الفلسطينية هي التي عل     إ :قال عباس  :عمانمن   ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في    ت م

 .ة، وقال بأن قادة ومقاتلي الحزب تربوا بيننا في المقاومة الفلـسطينية           حزب اهللا اللبناني المقاومة المسلح    
 بل مشاركة حكومة الوحدة في      إسرائيلوقال انه ال يحمل ضغينة تجاه حماس ولم يطلب منها االعتراف ب           

  . هنية للعالم وللزعماء علي أساس أنه رئيس وزراء فلسطينإسماعيلالمفاوضات قائال بأنه قدم 
  
  وضات لن تفضي إلى نتيجة هذا العام المفا: فياض .١٠

أعرب رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض عـن عميـق            : شهاب  سالم أبو  -ظبي   أبو
انه منذ اجتماع الدول المانحة     " الخليج"ـوقال في تصريحات خاصة ل    اإلمارات،   قيادة   إلىشكره وتقديره   

 ٧،٧ عن التزام الدول بتقديم      اإلعالني والذي تم خالله     في باريس لتقديم الدعم للسلطة والشعب الفلسطين      
 . مليون دوالر من اإلمـارات     ٤٢ مليون دوالر منها     ١٦٠مليار دوالر تسلمت السلطة الفلسطينية حوالي       

كان نقطة تحول إلعادة إطالق التسوية والتركيـز علـى االلتـزام بخارطـة              " سأنابولي" مؤتمر   أنوأكد  
مرور نحو ثالثة شهور على المؤتمر يمكن القول إن العملية التفاوضية تـسير             اآلن وبعد   "وقال  . الطريق
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بشكل بطيء قياسا بالطموح الذي كان سائدا قبل المؤتمر وفي مرحلة اإلعداد له، كما انه ال يوجـد فـي                    
العملية التفاوضية الحالية أي جديد من حيث التعامل مع الجوهر، وعلى الرغم من ذلك هـذا ال يقلقنـي،      

ا يقلقني بالفعل هو استحقاقات خارطة الطريق وتنفيذها حيث لـم نلمـس أي شـيء مـن الجانـب                    وم
بالذات فيما يتصل باألنشطة االستيطانية التي ما زالت مستمرة، ما يعطل قيام دولة فلسطينية              " يسرائيلاإل"

ن أن تفضي    العملية التفاوضية بوضعها الحالي من غير الممك       أنوشدد على   ". ١٩٦٧على أراضي عام    
  .إلى ما نصبو إليه خالل العام

  .بالمأساوية" حماس"ووصف األوضاع السائدة في غزة وما حصل فيها من سيطرة 
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   ال نجد غير الوهمأنابوليسبعد  :رياض المالكي .١١

ينيين مـع الـسالم    الفلسطإن :رياض المالكي. قال وزير الشؤون الخارجية د : الحالوة أبوزكي   -القدس  
 . ويساهم في بناء مؤسساتنا واقتصادنا     ٦٧ التي احتلت في العام      لألراضيي  سرائيلالذي ينهي االحتالل اإل   

 في فندق النـوتردام     أمسية  سرائيلضاف في سياق مؤتمر نظمه منتدى مؤسسات السالم الفلسطينية اإل         أو
 إلى خرجنا   :واألجنبيةات الفلسطينية   بالقدس حول عمل ونشاطات هذا المنتدى بحضور حشد من الشخصي         

 من منطلق الرغبة بان يكون المؤتمر نقطة تحول في تـاريخ الـصراع              أشهرنابوليس قبل ثالثة    أمؤتمر  
ي وعملنا بشكل شاق لكي نعرض موقفا فلسطينيا قويا وملتزما والمشكلة انـه بعـد               سرائيلالفلسطيني اإل 

 إال لم يبـق     أنابوليسوقال ما بعد     .أنابوليس عليه قبل    المؤتمر الوضع لم يتحسن بشكل ملحوظ عما كان       
 المنطقـة وكـان هدفـه    إلى نرى نتائج عمل الجنرال فرايزر الذي وصل     أنالوهم ونحن ما زلنا ننتظر      

  . تقدم يحدث على ارض الواقعأي الثالثي من جديد ولكننا ال نرى األمنتفعيل جهاز 
 ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   فرض الخطوات الفاعلة لحل القضية الفلسطينيةاألمريكي الوسيط ىعل: انمانويل حساسي .١٢

 وفلـسطين   إسرائيلنظم فرع لندن في مجموعة السالم اآلن ندوة حول موضوع            : سمير ناصيف  -لندن  
 التقدم تحدث فيها المفوض الفلسطيني في المملكة المتحدة مانويـل           إمكان أو، حالة مأزق    ٢٠٠٨في عام   

 اللـورد البريطـاني هيـو       وأدارها المشارك في مفاوضات السالم مناحيم كالين،        اديميواألكحساسيان  
ن حجة عدم حصول تقـدم      إ :برز ما قاله حساسيان   أو .دايكس، وجرت في مركز فريندز هاوس في لندن       

 يعود لضعف القيادة في الجانبين هـي حجـة          األمرية الحالية بأن    سرائيل اإل -في المفاوضات الفلسطينية    
 دولـة   بإنـشاء في تحويل الوعود    ) األمريكيةالقيادة  (ية، والمشكلة هي في عدم جدية الطرف الثالث         واه

 ليـست   بأنهـا  وعبـاس    أولمـرت ووصف حساسيان اللقاءات بـين       . واقع فعلي وميداني   إلىفلسطينية  
ـ  أن اعتقد :واختتم قائالً . بتمثيلية تحزيرية أشبهمفاوضات ولكنها    ل، ولكـن   الجميع يعرفون ما هـو الح

 واقع، وهنا تقـع المـسؤولية علـي         إلى هذا الحل، وتحويله     إلىالمشكلة هي في اآللية العملية للتوصل       
 بـدال مـن الوقـوف       األساسية يفرض بحث القضايا     أنالذي يجب عليه    ) الوسيط النزيه (الطرف الثالث   

 حساسيان انـه حـان      ىورأ . تشجيع الحصارات وتبرير العمليات االنتقامية من جانب واحد        أوكمتفرج  
  .يةسرائيل للقضية الفلسطينية اإلاإلقليميينالوقت لوضع حد الستغالل جيراننا 

  ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  منتدى فلسطين يطلق مبادرته للمصالحة الوطنية .١٣

" منتدى فلـسطين  " عرض قادة    : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ل أعمال ومثقفين وناشطي مجتمع مدني مستقلين، أمس مبادرتهم للمصالحة بين حركتـي             الذي يضم رجا  
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وذكر بعض قادة المنتدى في المؤتمر إن كال الطرفين عباس ومشعل أبـديا مالحظـات          ". حماس"و" فتح"
  .على المبادرة المكتوبة، ما يعني أنها في حاجة إلى مزيد من البحث والنقاش

، عن عزم قيـادة     "الخليج"ـ المصري ل   منيب أكد :رام اهللا من   ٢٩/٢/٢٠٠٨ية  الخليج اإلمارات وأضافت  
منتدى فلسطين عرض مبادرته على عدد من الدول العربية، موضحا أن المفصل الرئيسي يكمن باألساس               

  ".حرصنا على تسليم المبادرة لجامعة الدول العربية"وقال . بها" فتح"و" حماس"في إعالن قبول 
  
  ةة العربيقبل القم" حماس"و" فتح" اليمن يسعى إلنجاح وساطته بين :منظمة التحرير .١٤

قالت مصادر قيادية مقربة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية إن             : يوسف كركوتي  -دمشق  
النور قبل القمة العربية المقبلة     " حماس"و" فتح"اليمن يكثف جهوده كي ترى مبادرته للوساطة بين حركتي          

أن اليمن تلقى دعماً من سوريا والسعودية والقاهرة يخوله         " الخليج"ـوأضافت هذه المصادر ل   . مشقفي د 
  ".حماس"تولي الملف، خاصة أن اليمن تجمعه عالقات جيدة مع رئاسة السلطة وقيادة 

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  قدموا العشرات من أبناءهم وزوجاتهم شهداء" حماس"قادة : إحصائية .١٥

، استـشهدوا خـالل     "حماس" شهيداً من أبناء قادة      ٤٥أسماء أكثر من    " قدس برس "رصدت وكالة   : ةغز
  .العقدين الماضيين من عمر الحركة، سواء خالل االنتفاضة الشعبية السابقة أو انتفاضة األقصى الحالية

هم، وهم أبنـاء    ؛ فإن بعض هؤالء األبناء استشهدوا وآبائ      "قدس برس "وحسب اإلحصائية الخاصة بوكالة     
   ".حماس"القادة من الصف األول والثاني والثالث في حركة 

  ":قدس برس"وفيما يلي اإلحصائية الخاصة بوكالة 
:  الشيخ محمد طـه     استُشهد نجله إبراهيم،  : نزار ريان .استُشهد نجاله خالد وحسام، د    : محمود الزهار .د

استشهد نجاله طارق وزيد، الـشيخ حمـاد   : خاناستشهد نجله ياسر وزوجته وطفلته، الشيخ عبد الفتاح د      
: اهيم تمـراز  استشهد نجله حسام، الـشيخ إبـر      : استشهد نجله ياسر، الشيخ أحمد نمر حمدان      : الحسنات

استـشهد نجلـه    : إبراهيم اليـازوري  .داستشهد نجله عاصم،    : وان أبو راس  مر.داستشهد نجله صهيب،    
استشهد وزوجته وإحدى   : دة ومحمد، الشهيد صالح شحا    استشهد نجاله بالل  : مؤمن، الشهيد عدنان الغول   

استشهد أنجالهـا نـضال ومحمـد       : فرحات" أم نضال "استشهد نجله حمزة، النائب     : خليل الحية .دبناته،  
  .ورواد

استشهد نجله محمد وشقيقاه حسن وفتحي،      : استشهد نجله عالء، الشيخ أحمد الجعبري     : علي الشريف .دو
: شهدت زوجته بشرى وأطفاله براء وعزيز ومحمد، الشيخ منصور أبو حميد          است: الشيخ حسين أبو كويك   

  استشهد نجله باسل،  : تشةاستشهد نجله علي، الشيخ نبيل الن     : استشهد نجله أحمد، المهندس عيسى النشار     
استشهد في قصف منزله هو وزوجته سلوى وأطفاله يحيى ونصر اهللا وسـمية             : نبيل أبو سلمية  .دالشهيد  

استـشهد  : استُشهد نجله ناصر، الشيخ أبو بالل الجعابير      : والشيخ عبد العزيز الكجك   . ى وآية ونسمة وهد 
استشهد نجله محمد، الشيخ    : استشهد نجله محمد، الشيخ عصام جودة     : نجله مصعب، الشيخ جهاد أبو دية     

  .استشهدت طفلته إيناس: إبراهيم صالح
 ٢٨/٢/٢٠٠٨قدس برس

  
  ة بديل عن االجتياح الكامل يسرائيلالغارات اإل: أبو مرزوق .١٦

 من غارات متكررة على قطاع غزة هو تغييـر فـي            إسرائيلاعتبرت حركة حماس ما تقوم به       : دمشق
ي بعد االستياء الذي واجهه من فكرة االجتياح الكامل لقطاع غزة وهو عمليـاً ال يقـل                 سرائيلالتكتيك اإل 

  .خطورة عن االجتياح، لكن بصورة جزئية هذه المرة
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الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خـاص لــ                وذكر  
أن الخطورة تكمن بالغطاء الذي يوفره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتبريره اإلجرام             " العرب"
ر ي بأنه رد على الصواريخ الفلسطينية على سديروت وأضاف أن هذا التصعيد األخير هو لكس              سرائيلاإل

شوكة حماس والشعب الفلسطيني، وهو استبدال لالجتياح الشامل بحيث يتواصل العدوان بـشكل جزئـي               
على أكثر من منطقة، وقال إن رد الحركة هو بمثابة رسالة واحدة مفادها أنه لن تنكسر الحركـة وإرادة                   

ى به الرئيس محمـود     الشعب الفلسطيني تجاه األزمات، أما بالنسبة للموقف السياسي من الغطاء الذي ألق           
فإن الشعب الفلسطيني قد أبدى استهجاناً كبيراً لهذه السياسة وإعطاء العـدوان           " حسب أبو مرزوق  "عباس  

  .ي ذريعة غير مقبولة على اإلطالق في الوقت الذي نحتاج به إلى المزيد من الدعم والصمودسرائيلاإل
زوق هذا ال يحتـاج إلـى رد بـالمطلق،          أما بخصوص ما يقال عن وجود للقاعدة في غزة فقال أبو مر           

فللقاعدة موقف من حركة حماس وواضح أنه على الساحة الفلسطينية ال توجد تنظيمات من هذا النـوع،                 
 .والرئيس عندما يدخل في هذا النوع من الحديث فهو أمر ُيؤسف له

  ٢٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  لضفة الغربيةية في غزة واسرائيلالمجازر اإل فصائل المقاومة تدين .١٧

 زهري الناطق   أبوقال سامي    : غزة مراسلها في اشرف الهور   عن   ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
ي ايهود اولمرت ضد حركة حماس      سرائيلباسم حركة حماس ان التهديدات التي اطلقها رئيس الوزراء اإل         

   .وقياداتها ال تخيف الحركة وستواجه بكل ثبات وصالبة
يادي في حركة الجهاد االسالمي على ان المجازر التي ترتكب من قبل االحـتالل              وشدد خالد البطش الق   

وقال نحن ماضون في مشوار المقاومة       .ضد الشعب الفلسطيني لن تكسر من ارادته ولن تدفعه لالستسالم         
والجهاد رغم سيل الدم، والمقاومة ستستمر في ضرب هذا العدو بكل الوسائل، فكل الخيارات اصـبحت                

  . للرد على هذه المجازرمفتوحةً
ي وقالت ان جرائم القتل اليومية لن تثنينـا عـن مواصـلة             سرائيلكما ادانت الجبهة الشعبية التصعيد اإل     

النضال حتى تحقيق اهدافنا ، مطالبة في نفس الوقت بضرورة االنهاء الفوري لحالة االنقسام والعودة الى                
  .لغة الحوار
زكريا األغا رئيس اللجنة القيادية العليا لحركة فتح        قال  : من غزة  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة   ونشرت  

ي العسكري المتواصل على الضفة وقطاع غزة هـو         سرائيل ان العدوان اإل   ،في بيان صحفي  ،  بقطاع غزة 
ية القائمة على تشديد الحـصار المفـروض علـى شـعبنا وبنـاء وتوسـيع                سرائيلاستكمال للسياسة اإل  

ية ال  سرائيل القدس لخلق وقائع جديدة على األرض مشدداً على ان الحكومة اإل           المستوطنات وتهويد مدينة  
  . تحمل في جعبتها برنامجا سياسيا

 
  ما يقوم به االحتالل في غزة جريمة حرب وليس أمام شعبنا سوى الدفاع عن نفسه : الرشق .١٨

 اإلبـادة   جـرائم "عزت الرشق، ما وصـفها بــ        " حماس"أدان عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق
االحـتالل الـصهيوني    "، وشدد على أن     "الجماعية التي تنفذها قوات االحتالل الصهيوني في قطاع غزة        

، داعياً األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة للرد بقوة وبكافة الوسائل على تلـك             "يتحمل تداعيات جرائمه  
التي وفّـرت لالحـتالل الغطـاء       "وندد الرشق بمواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس          .الجرائم

إن حملة التحريض التي يشنّها عبـاس علـى         : "، وقال "الرتكاب الجرائم الوحشية بحق أبناء قطاع غزة      
حركة حماس، إنما الهدف منه إعطاء الضوء األخضر لالحتالل ليكّثف من غاراته الوحـشية وعملياتـه                

ولفت  ".هذا التغول اإلرهابي الصهيوني   "لية عن   ، محمالً عباس المسؤو   "اإلرهابية بحق شعبنا في القطاع    
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االنتباه إلى أن   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٨/٢(الرشق في تصريح خاص أدلى به اليوم الخميس         
  .رئاسة السلطة قد التزمت جادة الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها االحتالل في غزة والضفة

  ٢٨/٢/٢٠٠٨ لإلعالم الفلسطينيالمركز 
  
   الغربية والشرقيةأوروبا في "فتح" أقاليم ماهر غنيم يقود اجتماعات أبو .١٩

قاد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح ابو مـاهر غنـيم فـي تـونس امـس                    :عمان
االجتماعات التي نظمتها شعبة التعبئة والتنظيم مع امناء السر القاليم حركة فتح فـي اوروبـا الـشرقية                  

واشرف غنيم الذي يعتبر من ابرز قادات الحركة التاريخية بصفته المفوض المركزى لمكاتب              .والغربية
التعبئة والتنظيم على هذه االجتماعات التي ناقشت مع امناء سر الحركة في اقاليم اوروبـا مـشــروع                 

 من مصادر   وعلم .البرنامج السياسي للحركة وانتخابات االقاليم وملف العضوية للمؤتمر الحركي السادس         
داخل الحركة بان ابو ماهر غنيم المكلف باالعداد للمؤتمر السادس يعمل في اجتماعات التحضير علـى                

  .اساس عقد مؤتمر عام وشامل وليس مصغرا لمناقشة التحديات التي تواجه الحركة
  ٢٩/٢/٢٠٠٨ العربيالقدس 

  
  ا الحصار لن يهزم شعبن: خالل لقاء تضامني مع غزة في بيروت" حماس" .٢٠

في نقابة الصحافة، لقاء تضامنيا مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غـزة،             " حماس"عقدت حركة   
 تخلل اللقاء كلمات لكل     .ورفضا لسياسات اإلرهاب والتجويع الصهيونية ودعما لخيار الصمود والمقاومة        

،  حـسن حـب اهللا     والنائب عن حـزب اهللا    الشيخ فيصل مولوي،    " للجماعة االسالمية "المين العام   ا من  
ـ  و اشـار ممثـل    و. ، والنائب مروان فـارس    معن بشور " تجمع اللجان والروابط الشعبية   "المنسق العام ل

الحركة في لبنان اسامة حمدان، الى سعي االدارة االميركية الى حشد التأييد الـدولي حـول شـروطها                  
عتراف بحق الكيان الصهيوني فـي      اال: والمتمثلة باآلتي "والمقاومة  " حماس"الرامية الى إخضاع الحركة     

واالعتراف باالتفاقيات الموقعة مع الكيـان      " العنف"الوجود، التخلي عن سالح المقاومة وتحت شعار نبذ         
  ". الصهيوني
هذا الحصار لن يهزم شعبنا ولن يهزم المقاومة كخيار استراتيجي وحيد للمحافظة على ثوابتنا              "ورأى ان   

، كما دعـا سـائر      "العمل من اجل فتح معبر رفح ليكون فلسطينيا مصريا        "ى  ودعا ال ". والستعادة حقوقنا 
  . الدول العربية واالسالمية الى دعم الموقف المصري لتحقيق هذا الهدف

  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   استشهادية بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية)  عاما١٧(اعتقال مقدسية  .٢١

بـشبهة  ) الـشاباك (من قبل جهاز األمن العام )  عاما١٧(مح، الخميس، بالنشر عن اعتقال فتاة مقدسية    ُس
وبحسب الشبهات فإن الفتاة المقدسـية توجهـت إلـى حركـة الجهـاد               .التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية   

كما ادعـت    . أسابيع ٣اإلسالمي، وطلبت منهم أن تقوم بتنفيذ العملية االنتحارية، إال أنه تم اعتقالها قبل              
وقد مددت محكمة الصلح     .عتقال ناشطين في حركة الجهاد من سكان المدينة أيضا        المصادر ذاتها أنه تم ا    

 .في القدس اليوم، الخميس، اعتقال الفتاة لمدة ثالثة أيام
  ٢٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   بالعودة إلى الحوار "فتح" و"حماس" تطالب "الشعبية" .٢٢

 امـس بـضرروة إالنهـاء       طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركتي فتح وحماس       :  د ب أ   -غزة  
ضـرورة تـشكيل    "ودعت الجبهة في بيان صحفي إلى      .الفوري لحالة االنقسام والعودة الى الحوار بينهما      
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ى الذي يأتي في إطار تنفيـذ المخطـط         سرائيلقيادة موحدة فلسطينية من اجل التصدي بفاعلية للعدوان اإل        
 إسـرائيل "وأضاف البيان أن     ".ني الفلسطيني ي باستهداف المقاومة والمشروع الوط    سرائيل اإل -األميركي  

تسعى من خالل حرب االستنزاف المستمرة والحصار الى فرض مـشروع للتـسوية يعطـى شـرعية                 
  ".لالحتالل واالستيطان على األرض الفلسطينية

   ٢٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   بنابلس ةللسلطيتمردون في سجن " كتائب األقصى"من " مطاردون" .٢٣

من قبل سلطات االحتالل، والمحتجزين فـي سـجن         " المطاردين"بعة فلسطينيين من    اصيب ار  : رام اهللا 
في نابلس، بجروح وحروق بعد أن اشعلوا النار في غـرفتهم بالـسجن             ] التابع للسلطة الفلسطينية  [جنيد  

وأفاد شهود عيان أن المحتجزين اشعلوا النار في اغراضهم ومحتويـات            .احتجاجا على ظروف اعتقالهم   
والجدير بالذكر أن هناك اتفاقا بين السلطة        .ما ادى الى اصابة اربعة منهم بجروح        المعتقلين فيها،  الغرفة

يقضي بوقف مالحقتهم مقابل تسليم سالحهم وسجنهم لفترة معينة         " المطاردين" ،بشأن   إسرائيلالفلسطينية و 
  .كعملية اختبار

ك إصابات في سجن جنيد، وقال إن ماحدث        جمال محيسن محافظ نابلس نفيا قاطعا، أن تكون هنا        .ونفى د 
ـ                 غيـر  "عبارة عن تمرد ومحاولة للضغط على السلطة لالستجابة لبعض المطالـب التـي وصـفها بـ

  ".الشرعية
وأحد المطاردين المحتجزين في سجن جنيـد، إنـه         " كتائب االقصى "قال جعفر السمحان الناشط في      بدره  

ـ      وأربعة من رفاقه أعلنوا االضراب عن الطعام          ".الـسيئة "احتجاجا على ظروف اعتقالهم التي وصفها ب
  .في حال استمرت ظروف اعتقالهم السيئة" فتح"واضاف السمحان أنهم هددوا باالنسحاب من حركة 

 ٢٩/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  "فتح"وحركة " فتح اإلسالم"توتر في مخيم البداوي بسبب بيانات باسم : شمال لبنان .٢٤

 عملية توزيع بيانات منفصلة     ، في شمال لبنان   ،شهد مخيم البداوي  :  عمر ابراهيم  ،)بنانشمال ل (- البداوي
، بأوقات متفاوتـة  "كوادر وشرفاء حركة فتح"، و"أنصار فتح اإلسالم  "؟ و "فتح اإلسالم "موقعة باسم  تنظيم     

هديـد  في مخيم البداوي تحت جنح الظالم على مدى االيام الماضية، وحملت في مـضامينها عبـارات ت                
بالوقوف وراء هذه البيانات    " فتح"، واخرى اتهمت    "حركة فتح "ووعيد وتهجم وتحريض على قيادات في       

واكتمل مسلسل البيانات ببيـان     . بهدف إثارة الفتنة وتوتير االجواء لغايات تخدم مصالح قادتها الميدانيين         
 فتح الـذي يريـدون الفتـة        ، هاجم فيه بعض المندسين في حركة      "فتح"كوادر وشرفاء حركة    "آخر باسم   

  .والشقاق وناشد قيادة الساحة في لبنان وممثلية منظمة التحرير لفتح اعينهم على هؤالء
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  ويهاجم المقاومة"الجبهة الشعبية"تابعة لـ يسيطر على بث محطة جيش االحتالل .٢٥

هة الشعبية لتحرير فلسطين ظهر     التابعة للجب " صوت الشعب " اذاعة   ي على   سرائيلسيطر الجيش اإل  : غزة
 جزء من ارسال اإلذاعة المحلية الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أخذ ضـباط فـي                واستولى على امس،  

ي، مطالبين  سرائيلي يتلون عبر اثير االذاعة، بيانات باسم الجيش اإل        سرائيلمكتب الناطق بلسان الجيش اإل    
وهي واحدة من وسـائل     ". تضر بمصالحهم "عتبار أنها   الجمهور الفلسطيني بالتخلي عن المقاومة، على ا      

 .ية ضد المقاومة الفلسطينيةسرائيلالدعاية اإل
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   بإخالء منزله تمهيدا لقصفه"حماس" أحد قادة جيش االحتالل يبلّغ .٢٦
الجـيش  إن  :من مدينة خان يـونس " حماس"قال مأمون أبو عامر القيادي في : عالء المشهراوي -غزة  
وأكـد شـهود عيـان أن عـشرات          .ي اتصل على هاتف منزله وأبلغه بإخالئه تمهيدا لقصفه        سرائيلاإل

المواطنين من مدينة خان يونس تجمهروا فوق سطح منزل أبو عامر وشكلوا درعا بشريا للحيلولـة دون                
  .استهدافه

 ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  وناياً خطط لتفجير ديمإسرائيلتل أبيب تعتقل  .٢٧

ية كشفت أخطـر    سرائيل من مصادر استخباراتية بريطانية أن السلطات اإل       "الجريدة"علمت  :  خاص -لندن
ألقـى  ) شـاباك (وقالت هذه المصادر إن جهاز  .عملية اختراق مخابراتي هدفت الى تفجير مفاعل ديمونا    

ن مـن التحقيقـات أن      القبض على أحد العاملين القدماء واألساسيين في المفاعل بعدما اشتبه بـه، وتبـي             
كان يخطط مع   ) بئر السبع (ي الذي كشفت المصادر عن اسمه األول وهو موشي وعنوان سكنه            سرائيلاإل

  .  من مفاعل ديمونا"الفرن الرابع"آخرين لتفجير 
وذكرت أن المعتقل قام إضافة الى مخطط التفجير، بتسريب معلومات من داخل المفاعـل الـى طـرف                  

ر نفسها الى أن موشي اعتقل قبل فترة وأن عائلته علمت قبل أيام من جهـات                وأشارت المصاد  .خارجي
ورأت  . وأن التهم ستوجه إليه قريبـاً      "بمخطط خطير يشبه الفضيحة   "ية أن موشي متورط     إسرائيلرسمية  

 "صنداي تـايمز  "المصادر أن موشي أخطر بكثير من مردخاي فعنونو الذي صدم العالم بكشفه لصحيفة              
  .١٩٨٦ أكتوبر ٥ي في سرائيللق بالبرنامج النووي اإلأسراراً تتع

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  وباراك يتحدث عن عملية برية واسعة"... ثمن غال جداً"بدفع " اإلرهابيين"أولمرت يهدد  .٢٨

قال أولمرت في طوكيو حيث التقى وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايـس            :  فتحي صباح    -غزة  
أوضـحت  : "وأضـاف ". نحن في ذروة المعركة   : " والضفة الغربية األسبوع المقبل    إسرائيلها  قبل زيارت 

إننا نتكبد ضربات موجعة وندفع ثمناً، لكننا نرد عليها بضربات          . لوزيرة الخارجية أننا لن نوقف معركتنا     
ى يزول الخطـر     ستواصل معركتها حت   إسرائيلوزاد أن   ". موجعة أكثر ليدفع اإلرهابيون ثمناً باهظا جداً      

وكـان  . تتحمل مسؤولية القصف والمسؤولية عن كل أفعالها      " حماس"وكرر أن   . الذي يهدد سكان جنوبها   
  ".يتمتع بحصانة"أولمرت أعلن أول من أمس أن ال أحد من مختلف المستويات في الحركة 

ونقـل  . الصواريخولوح باراك بالقيام بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة لمواجهة تصاعد إطالق              
يجب االستعداد لتصعيد علـى الجبهـة       : "مكتب باراك عنه قوله خالل مشاورات مع مسؤولين عسكريين        

وقال نـاطق باسـم وزارة الخارجيـة      ". إن عملية برية واسعة النطاق أصبحت واردة ووشيكة       . الجنوبية
  .إلى غزة مرة أخرىسوى إرسال القوات " ربما ال يترك أمامنا خياراً"ية إن العنف سرائيلاإل

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  "الوضع أصبح ال يطاق وال يمكننا السكوت": موفاز .٢٩

ي شاؤول موفاز السياسية التي تنتهجها الحكومة       سرائيلانتقد وزير النقل والمواصالت اإل     :وكاالت-االتحاد
كوت عما يحدث في    إن الوضع أصبح ال يطاق وال يمكننا الس       : "في الرد على صواريخ الفلسطينيين، قائالً     

ال يمكننا أن نبقي مكتوفي األيـدي       : " قوله أمس" يديعوت"ونقلت عنه صحيفة     ".والنقب الغربي " سديروت"
ية، فال يجب أن نبقى حيـارى حيـال         سرائيل صاروخا في يوم واحد على األراضي اإل       ٥٠حيال سقوط   
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لي علينا إرهاب غزة جدول أعمالنا،      فال يعقل أن يم   :" وأضاف ".انتقاء الفلسطينيين ألهداف جديدة كل يوم     
  ".فالسياسية تحتم أن نقوم نحن بفرض جدول أعمالنا وليس إرهاب غزة فجميع المرافق أصيبت بالشلل

 ٢٩/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  يةسرائيل تدعو األسرة الدولية الى احترام العمليات اإلليفني .٣٠

 عمليـة تـشنها     أي الدولية الى احترام     األسرة"يفني  ية تسيبي ل  سرائيلدعت وزيرة الخارجية اإل   : وكاالت
 ال  ألنـه  هناك ضحايا في الجانبين،      أنال نقبل بالحجج التي تقول      "وقالت  ".  للدفاع عن مواطنيها   إسرائيل
 الـذين   واألشـخاص  أبرياء الفلسطيني الذي يستهدف مدنيين      اإلرهاب نضع على قدم المساواة      أنيمكننا  

  ". ى وان قتل مدنيون بشكل غير متعمد في هذه العمليات، حتاإلرهابيحاربون هذا 
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
   حكومة حماس في غزةإلسقاط والسياسي األمنيخطة وضعها المستوى : "إسرائيل"تلفزيون  .٣١

 الجـيش والمـستوى     أني  سـرائيل قال محللون عسكريون وسياسيون في التلفزيـون اإل       : القدس المحتلة 
 . حكومة حماس في قطـاع غـزة       إسقاط ومن ثم    ألضعافية  إسرائيل منيةأالسياسي وضع خطة عسكرية     

ية لمحاربة غزة اتفق عليها الجـيش والمـستوى   إسرائيلوكشف المحلل العسكري روني دانييل عن خطة   
  .ي وتتضمن مواصلة الهجوم المكثف ضد حماس دون توقفسرائيل اإلواألمنيالسياسي 

  : بنود٤ الخطة تشمل إنوقال 
  .إسرائيل حماس للصواريخ ضد إطالقوقف : لاألوالبند 

  .وقف تهريب السالح عن الحدود المصرية برفح: البند الثاني
  .إسقاطها حكومة حماس في غزة وحتى إضعافالعمل على : البند الثالث
  . االنفصال الكامل عن قطاع غزة: البند الرابع

  ٢٨/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   الصواريخإطالقبغزة في حال استمرار " هولوكست" جماعية إبادةيهدد بتنفيذ : فيلنائي .٣٢

جديد في  " هولوكست" جماعية   إبادةي صباح اليوم بتنفيذ     سرائيلهدد نائب وزير الحرب اإل    : القدس المحتلة 
وقال فلنائي الذي كان يتحدث لراديو       .ية بالصواريخ سرائيل استمر قصف المدن والبلدات اإل     إذاقطاع غزة   
 األمر ومواطنيها وحتى لو وصل      أمنها ستستخدم كل قوتها في الدفاع عن        سرائيلإي بان   سرائيلالجيش اإل 
 فـي   واألمنمن جانبه طالب رئيس لجنة الخارجية        .ضد قطاع غزة  " هولوكست" جماعية   إبادةالى تنفيذ   

  . نظام حماسوإسقاط من قطاع غزة والبقاء فيها سنوات طويلة أجزاءالكنيست ساغي هنغبي باحتالل 
 مـن شـمال     أجزاءعون ساعر من حزب الليكود بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة واحتالل             وطالب جد 

  .إسرائيل الصواريخ على إطالققطاع غزة لوقف 
  ٢٩/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   وسام البطولةىبيت مستوطن وحصل عل لي قتل فلسطينيا وسرق جثته ونقلهاإسرائيلضابط  .٣٣

ية سرائيل المحكمة العليا اإل   ىتماس قدمته جمعيات حقوقية ال    تبين من خالل ال    :زهير اندراوس  -الناصرة  
 تأكـد مـن استـشهاد       أنبعـد   و جيش االحتالل، قام بعملية قتل بدم بارد،          في  ضابط أن ، الخميس أمس

 بيت مستوطن يهودي في بؤرة استيطانية بـالقرب مـن الخليـل             ىالفلسطيني قام بسرقة جثته ونقلها ال     
 نفذت مـا    أناها  : ل للمستوطن الذي قتل ابنه برصاص المقاومة الفلسطينية        وقا األكل مائدة   ىووضعها عل 

، وخالل احتفال الدولة العبرية     أشهروبعد مرور عدة     . لك جثة القاتل لتتمتع بها     أحضرتتعهدت لك، لقد    
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 تقدم وبـات    ى العامة، ومن ثم حصل عل     األركانبيوم استقاللها حصل الضابط علي الوسام من قائد هيئة          
  .ي في منطقة القدسسرائيلا لوحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود اإلقائد

  ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ضابط درزي ُيعين قاضياً عسكرياً: "إسرائيل" .٣٤

ي أمس تعيين الضابط كرمل وهبي كـأول        سرائيل قررت لجنة القضاة العسكرية في الجيش اإل       :يو بي أي  
اً في هذا المنصب فـي حفـل خـاص يحـضره الـرئيس              ، وسيتم تعيينه رسمي   "درزي"قاٍض عسكري   

  .ي شمعون بيريز الحقاًسرائيلاإل
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  بركة ينتقد لقاء فياض بقيادات صهيونية في القدس المحتلة .٣٥

للسالم والمساواة داخل أراضـي      قال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية      :  وديع عواودة  -حيفا  
مهرجان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي جرى في قريـة بلعـين فـي               خالل مشاركته في     ٤٨

 النطالقتها إنه ليس لديه مواقف يطلقهـا فـي الغـرف            ٣٩الضفة الغربية المحتلة بمناسبة الذكرى الـ       
المغلقة، وأخرى في العلن، ولهذا، فإننا من هنا نتوجه إلى سالم فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية نقولها                

وأضاف أنه من الطبيعي أن تلتقي       .علن في إشارة للقاء جمع فياض مع قادة صهاينة في القدس المحتلة           بال
القيادات الفلسطينية جهات دولية معينة، ولكن ال يمكننا أن نفهم أن يلتقـي فيـاض رؤسـاء المنظمـات                   

قف الفلسطيني، وما كان    الصهيونية األميركية في القدس المحتلة، فلقاء كهذا له دالالت كثيرة مضرة بالمو           
  ". يجب أن يتم

  ٢٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  لحرب على غزةتخصص صفحة كاملة لاالندبندنت  .٣٦

ية علـى غـزة ردا      سرائيل الدولية لتصعيد الهجمات اإل    األخبارتخصص االندبندنت صفحة كاملة في قسم       
 يلعبون الكـرة، الـضحايا      قتلوا وهم "وتحت عنوان    . إسرائيل الصواريخ منها على     إطالقعلى تصاعد   

ية على  سرائيلكتب مراسل الصحيفة في القدس عن تصعيد الهجمات اإل        "  من غزة  إسرائيل النتقام   األطفال
 في  األمريكية وأباتشي ١٦ أفيين استخدموا طائرات    سرائيل اإل أنونقل المراسل قول الفلسطينيين      .غزة

ي فقضى عليهم،   إسرائيل صاروخ   أصابهمالكرة عندما    كانوا يلعبون    أطفال أربعةمن بين القتلى     .الغارات
 الصاروخ الفلسطيني دمـر     أنوتنقل الصحيفة عن مؤسسة اوكسفام البريطانية        .وهم شقيقان وابنا عمهما   

  .  دوالرألف ٣٠ية بقيمة سرائيل في مستودع بالمستوطنة اإلأدوية
  ٢٩/٢/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  ةتهم كاتساف بجرائم جنسيت :النيابة العامة .٣٧

 امس الى محكمة الصلح في القدس إسرائيل قدمت النيابة العامة في : كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
وتشمل هذه الالئحة . ي السابق موشيه كتساف تسند له جرائم جنسيةسرائيلالئحة االتهام بحق الرئيس اإل

المتهم كتساف في ديوان تهمتي ارتكاب فعل فاضح واالعتداء الجنسي بحق امرأتين كانتا تخضعان المرة 
وكانت المحكمة  .الرئاسة وفي وزارة المواصالت باالضافة الى تهمة مضايقة شاهد بحق امراة ثالثة

العليا قد اقرت اول من امس صفقة ادعاء بين النيابة العامة ووكالء المتهم كتساف حول التهم الموجهة 
  .إليه
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ام القريبة اعضاء الهيئة القضائية التي ستنظر في ومن المقرر ان يعين رئيس محكمة الصلح خالل االي
 .هذه القضية

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  ا من حضن والديه بعد سنوات من انتظارهرضيعية تخطف سرائيلالوحشية اإل: تحقيق .٣٨

عند وصول جثمان الطفل الرضيع محمد البرعي الذي استشهد في القصف الجوي             : اشرف الهور  -غزة  
 منزله اللقاء نظرة الوداع، تجمع عدد من االطفال حوله باكين ربما من             ىلإعنيف ضد غزة    ي ال سرائيلاإل

نـه  أيقول ذووه    .صابت طفولتهم في استشهاده   أو من هول الصدمة الشديدة التي       أالخوف علي مستقبلهم،    
دات االطباء، بسبب    العقاقير الطبية وعيا   ىن استنفد والداه امواالً كثيرة عل     أقدم للدنيا منذ ستة شهور، بعد       

ـ    ،ن نجله ابتسم قبل الغارة التي قتلته بساعة       أ ،ويروي والده  .تأخر والدته في الحمل     التقـاط   ى فبـادر ال
ـ يكل يـوم    ، كيف كانوا     منهاراً من شدة الحزن    يصفو .صورة له كانت االخيرة التي سيتذكرها       ونراقب

ذكرت سيدات من الحي    وكن في حال افضل،     مه لم ت   أ .هكبر من عمر  أنه  أ ىه عل ونالعبيا  ونما كا نموه، ك 
 .ن تدخل في حالة هستيريا شديدة من هول الـصدمة         أغمي عليها، قبل    أنها انهارت فور سماعها النبأ و     أ
 الحكومي المجـاور لمنزلهـا      ى المبن ىنها كانت ترضع طفلها عند سقوط الصواريخ عل       أ  فقط تذكرهي  و

ور انقطاع الكهرباء عن الحي بعد القصف وسـط الغبـار            ف  أنه سارع   والد الرضيع  شيري فيما   .المتهالك
لمـس دمـاء    ، حيث    مكان محمد  ىصل ال يوالظالم الدامس واالثاث والحجارة التي تطايرت في المكان ل        

ي أ لم يصدر عنـه      هن طفل ألبينما دب الرعب في قلبه،      عرف حجم االصابة،    ي دون أن تنزف من رأسه،    
  .صوت بكاء

 ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  يهود يدنسون باحة األقصى بزجاجات خمور  .٣٩

 عثر حراس المسجد األقصى أمس على زجاجات خمور فارغة في إحدى ساحات الحرم القدسي من                :وام
قال من جهته   و .مخلفات جماعات يهودية متطرفة دأبت على الدخول إلى ساحة الحرم من باب المغاربة            

 في خطر شديد وأنه يتعرض لعمليـات        األقصىد  ن هذا الحادث يؤكد أن المسج     أ ،الشيخ عكرمة صبري  
 بتكثيف تواجدهم في ساحات المـسجد وشـد         ٤٨ المسلمين من فلسطينيي     اطالبم ،تدنيس وعدوان مستمر  

  .الرحال إليه على مدار األيام للذود عن قدسية وحرمة ومكانة المسجد المبارك
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لعرب والمسلمين بمناصرة المسجد األقصى والقدسصالح يطالب ملوك ورؤساء ارائد  .٤٠

 طالب الشيخ رائد صالح، في رسالة بعثها إلى عدد من ملوك ورؤساء الـدول العربيـة                 : وفا -أم الفحم   
واإلسالمية ومؤسسات رسمية وشعبية، بمناصرة المسجد األقصى ومدينة القـدس فـي ظـل الهجمـة                

نائبه، الشيخ كمال خطيب، من تجاوب البعض مع عـرض          في حين حذر     .ية المتصاعدة عليهما  سرائيلاإل
ية بطرح قضية المسجد األقصى والقدس الـشريف        سرائيلالبلدية العبرية في القدس وأجهزة المؤسسة اإل      

على هذه األجهزة، خاصة في ظل طرح بلدية القدس خارطة باب المغاربة لالعتراض كخطـوة أخيـرة                 
 وبناء جسر كبير يـستعمل القتحامـات         الباب ا تبقى من طريق   للمصادقة عليها، ومن ثم استكمال هدم م      

  .ية للمسجد األقصىسرائيلية والشرطة اإلسرائيلالسيارات العسكرية اإل
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١٠٠٤:         العدد                  ٢٩/٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

  الشيخ كمال الخطيب يطالب عباس بتحقيق جاد في وفاة معتقل داخل سجون السلطة .٤١
 برسالة للرئيس عباس دعاه فيها للتحقيق الجاد في وفـاة     أرسل الشيخ كمال خطيب   :  وديع عواودة  -حيفا  

 لتجديد الحوار الفلسطيني الـداخلي الجـاد        هدعاكما  . مجدي البرغوثي في معتقالت السلطة هذا األسبوع      
والشفاف بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعمل على حماية البيت الفلـسطيني وحمـل                

  .حو دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف ن،أمانة القضية الفلسطينية
  ٢٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   يةسرائيلرغم تهديدات الشرطة اإل تأبين جورج حبش  يصممون على٤٨فلسطينيو .٤٢

 تصميمها على إجراء مراسم     ٤٨أكدت الفعاليات السياسية داخل أراضي       : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
ية أمرا أمـس بمنـع      سرائيلالناصرة اليوم رغم إصدار الشرطة اإل      جورج حبش في مدينة      للدكتورتأبين  

  .الحفل والتهديد باعتقال المشاركين فيه
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   غزة من مغادرة قطاع الحقوقيسلطات االحتالل تمنع مدير مركز الميزان .٤٣

فـضت الـسماح لمـدير      ن سلطات االحتالل ر   أمس،  أ قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان،       : وفا -غزة  
 .المركز عصام يونس مغادرة قطاع غزة للقاء وزيرة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية فـي رام اهللا               

 يأتي في سياق منع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والسيما مؤسسات           هذا التصرف المركز أن   واعتبر  
  .سكان المدنيين في القطاعحقوق اإلنسان، من وضع الحقائق أمام العالم ونقل معاناة ال

 ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عاماً من دخول األغوار٣٥منع المواطنين دون االحتالل ي .٤٤

 عام من   ٣٥ الذين تقل أعمارهم عن       الفلسطينيين  المواطنين ،مسأ ،منعت قوات االحتالل  :  وفا -طوباس  
أعادوا صـباح امـس عـشرات       ل  االحتالن جنود   إلى أ وأشار الشهود    .دخول منطقة األغوار الشمالية   

  .المنطقةالمواطنين الذين كانوا متوجهين إلى أعمالهم ومزارعهم في قرى 
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  أنف تزويد المستهلكين بالبنزينست ست في غزةمحطات الوقود: الخزندار .٤٥

ت الوقود أن   أعلن محمود الخزندار، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات وشركا           :حامد جاد 
المحطات العاملة في قطاع غزة ستشرع اعتباراً من يوم األحد المقبل بتزويد المستهلكين بكمية محـدودة                

 أن تلك المحطات لم تتسلم منذ الرابع والعشرين من الشهر الحـالي أي              في هذا السياق  وبين   .من البنزين 
راً ألن الكمية المتوفرة منـذ ذلـك التـاريخ    كمية من البنزين من مركز التوزيع التابع لهيئة البترول، نظ   

 ألف لتر، األمر الذي     ٧٥ ألف لتر، متوقعاً استكمال هذه الكمية لتصل إلى          ٤٧وحتى يوم أمس لم تتجاوز      
ي عمل أمس على تزويـد مركـز        سرائيلونوه إلى أن الجانب اإل     .يسمح بإمكانية توزيعها على المحطات    

 ٣٠٠تقدر يوميـاً بنحـو       هذه المادة    إلى أن حاجة القطاع من    فتا  ، ال  ألف لتر من السوالر    ٨٧ـالتوزيع ب 
ي بتزويـده   سـرائيل  ألف لتر، وهو ما يقوم الجانـب اإل        ٧٠ فيما تقدر حاجته من البنزين بنحو        ،ألف لتر 

  .للقطاع أسبوعياً وليس يومياً
  ٢٩/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١٠٠٤:         العدد                  ٢٩/٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

  ل النفايات الصلبة إلى قطاع غزةمؤسسة الضمير تستنكر استمرار منع إدخال شاحنات نق .٤٦
استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان بغزة استمرار منع إدخال شاحنات نقـل النفايـات              : ألفت حداد 
ـ   مشيرة الى ان القطاع يعيش كارثة صحية و بيئية خطيرة جراء تعطل وتوقف               ،الصلبة شاحنات، هذه ال

  .وذلك بسبب عدم توفر كميات الوقود الالزم لتشغيلها
  ٢٨/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   تتهم دوالً عربية بحصار غزة الحركة اإلسالمية في األردن .٤٧

اتهمت الحركة اإلسالمية في األردن دوال عربية، من غير أن تسميها، بفـرض حـصار ظـالم                 : عمان
ومتساوق مع مشروع للنيل من عزيمة الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة ما يجري في غزة واإلسـاءة                 

وقال المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين سالم الفالحات،        . يم يصدران عن قوس واحد    للرسول الكر 
واعتبر أن ما   . في تصريح له أمس، إن الحصار العربي هدفه إجبار حركة حماس على قبول ما ال ُيقبل               

واعتبـرت  ". جريمة العصر العربي ومباركة الجريمة الصهيونية والدعاء لها بالنجاح والفتك         "سبق يعتبر   
الحركة اإلسالمية أن الرابط قوي بين ما يجري في غزة من استهداف، وما يتعرض له الرسول الكـريم                  

من جهته، استنكر أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد ما وصـفه بحالـة                 . من إساءة 
لتي يرتكبها االحتالل الصهيوني    ا" المجازر الرهيبة "التي يتسم بها موقف األنظمة العربية إزاء        " الالمباالة"

   .بحق الشعب الفلسطيني
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مشاركة بنيامين بن اليعازر في منتدى المياه العالمي تستنكر نقابة المهندسين  .٤٨

استنكرت نقابة المهندسين األردنيين مشاركة وزير البنية التحتية الصهيوني بنيامين بـن            : أ.ب. د -عمان  
اليعازر في أعمال اللقاء التحضيري لمنتدى المياه العالمي الذي عقد في عمان خالل اليومين الماضـيين                

نرفض اسـتقبال   "بيان، أمس،   وقالت النقابة في    . إلى جانب مسؤولين من دول عربية باإلضافة إلى تركيا        
". اإلرهابي بن اليعازر في وقت يمعن الكيان الصهيوني في ممارسة أبشع الجـرائم بحـق الفلـسطينيين                

بقطع العالقات مع العدو الصهيوني وطرد سفيره، وإلغاء معاهدة وادي          "وطالبت الحكومة ومجلس النواب     
  ".إسرائيل"ها ودعت أعضاءها إلى مقاطعة أية نشاطات تشارك في". عربة

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  العاهل األردني يلتقي األمين العام لألمم المتحدة .٤٩

أجرى العاهل األردني عبد اهللا الثاني مباحثات مع األمين العام لألمم المتحدة بان كـي               : إيناس صويص 
لعاهل األردني، خـالل    وأعرب ا . مون تناولت دور المؤسسة الدولية في تحقيق األمن والسلم العالميين           

اللقاء، عن تقديره للدور الذي تقوم به األمم المتحدة في إحالل السالم في الـشرق األوسـط ومـساعدة                   
الفلسطينيين على تحسين ظروفهم االقتصادية والمعيشية وتخفيف وطأة الحصار االقتصادي الذي تفرضه            

بها األردن لتحريك عملية السالم في      واستعرض الجهود التي يقوم     . على قطاع غزة خصوصا   " إسرائيل"
يين إلى نتـائج    سرائيلالشرق األوسط وضمان وصول المفاوضات التي تجري حاليا بين الفلسطينيين واإل          

 . ملموسة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة
  ٢٨/٢/٢٠٠٨ بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١٠٠٤:         العدد                  ٢٩/٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

  ادرون المدينة الطبية مريضا من قطاع غزة يغ١١ .٥٠
 يتلقون العـالج    اكانو، احد عشر مريضا من قطاع عزة        أمسغادر مدينة الحسين الطبية،     :  بترا –عمان  

وكانت الحاالت المرضية التي تم االنتهاء من عالجها موزعة علـى مختلـف             . األردنيةفي المستشفيات   
وعبر المرضى  . وتضيق القصبات الهوائية   الشرايين والقلب والكلى     كأمراض مدينة الحسين الطبية     أقسام

وذووهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للعاهل األردني، وثمنوا دور الخدمات الطبية على الجهـود الكبيـرة                
 . يوماًأربعين الشفاء منذ أسرة تواجدهم على أثناءالتي بذلوها 

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  زة لقاء لبناني فلسطيني ببيروت تضامنا مع قطاع غ .٥١

بحـضور  في نقابة الـصحافة  عقد لقاء في  الشيخ فيصل مولوي،  "اإلسالميةللجماعة  "مين العام   ألااعتبر  
تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غـزة، ورفـضا           ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان،       

ب كـسر الحـصار     المطلو" أن ،لسياسات اإلرهاب والتجويع الصهيونية ودعما لخيار الصمود والمقاومة       
 شعبنا الفلسطيني بكل ضرورات الصمود، وهذا المطلوب تتحمل مصر العـبء            إلمدادعن غزة بالذات،    

وألنها ثانيا تتحمل مسؤولية تاريخيـة      . األكبر فيه، ألنها الدولة الوحيدة التي تملك حدودا مع قطاع غزة          
 ثالثا مدعوة للحفـاظ علـى أمنهـا         وألنها. وأخالقية، بسبب تخليها عن غزة بموجب معاهدة كامب ديفيد        

  . "القومي
، "المقاومة وحدها هي التـي تحفـظ األمـة        " أن النائب حسن حب اهللا،      "الوفاء للمقاومة "وأكد عضو كتلة    

ي يمـارس   سـرائيل فالعـدو اإل  .  المواجهة والمقاومة، ومهما كانت التضحيات     إالليس لدينا خيار    ": وقال
 ليس على شعب فلسطين وحده، بل في أي مكان دخلـه            ،١٩٤٨ام  سياسة المجازر والقضم والقتل منذ ع     

 الواقع الفلسطيني   إزالةتحمل مسؤولياتهما في    "ودعا المجتمع الدولي والعالم العربي الى       . "والعالم صامت 
  . "إسرائيلالذي تفرضه 

ـ  أما    اإلنسان سأل عن دور منظمات حقوق    ف معن بشور،    "تجمع اللجان والروابط الشعبية   "المنسق العام ل
باسـم شـهداء غـزة      "وجمعيات األمم المتحدة المعنية باالهتمام باألطفال، ودعا قيادة السلطة الفلسطينية           

مراجعة مسيرتها وسياساتها وأخذ خطوة شجاعة في اتجاه مد يد الحوار الى غـزة ومـن                " الى   "والضفة
  . "فيها، الن الحوار والوحدة هما طريقنا لرد العدوان

 صـهيوني الـى     - المرحلة من صراع عربي    ههذتحويل الصراع في    " أن مروان فارس    واعتبر النائب 
 فلسطيني هو لتصفية القضية المركزية فلسطين، وهو جوهر المشروع االسـتعماري            -صراع فلسطيني   

 لـإلدارة الجامعة العربية لم تعد تعني شيئا للشعوب العربية، بل أصبحت مـوئال             " أنورأى  . "الصهيوني
جوهر القمة العربية اآلن هو لمحاصرة المقاومة والممانعين في األمة، كمـا            " أن، مشيرا الى    "األميركية

  ."لمحاصرة إيران وإنهاء القضية الفلسطينية
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  " إسرائيل"لحمة الفلسطينيين ضمانة في مواجهة : جنبالط .٥٢

نبالط الى الرئيس الفلسطيني محمود     النائب وليد ج  " الحزب التقدمي االشتراكي  "أبرق أمس رئيس    : بيروت
الوحشية تجـاه الـشعب     " يةسرائيلاإل"االعتداءات  " هنية مستنكرا    إسماعيلعباس ورئيس الحكومة المقالة     

ضرورة التمسك بلحمة الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنيـة التـي تـشكل            "وأكد في رسالته    . الفلسطيني
   ."اإلجرامية" إسرائيل"الضمان في مواجهة سياسة 

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١٠٠٤:         العدد                  ٢٩/٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

  ية جديدة ضد لبنانإسرائيلال حرب : وزير الخارجية والمغتربين المستقيل .٥٣
 حرباً جديدة ضد    إسرائيلنفى وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ، وجود مؤشرات لشن           

 محاولة السترجاع قوة الردع      الى مغامرة في   إسرائيل تعمد   أنلبنان، لكنه لفت الى انه من غير المستبعد         
من جهة ثانية، استقبل صلوخ عضو المكتب الـسياسي         . التي تعتبرها عماد وجودها وهيمنتها وجبروتها     

شددنا على أهمية إسقاط مشاريع التوطين      : "علي فيصل، الذي قال   " للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "
 أن وأكـدنا    ١٩٤ارهم التي هجروا منها وفقا للقرار       والتهجير من اجل انتزاع حق عودة الالجئين الى دي        

الشعب الفلسطيني بجميع قواه ومقوماته في الوطن وفي الشتات متمسك في هذا الوقـت بالـذات بحـق                  
 أوالعودة، ألنه يمس مصير ستة ماليين الجئ، وهو حق غير قابل للتـصرف، والتنـازل أو المـساواة                   

  ". المقايضة
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  ي واسع ضد الفلسطينيينإسرائيلة العربية تحذر من عواقب عدوان الجامع .٥٤

ي إسـرائيل حذرت الجامعة العربية أمس من عـدوان        : القاهرة من ٢٩/٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط    قالت
واسع ضد الفلسطينيين خالل أيام، قائلة إنه سيجهز على أي أمل في التسوية ويؤجج العنـف بالمنطقـة،                  

وقع هذا العدوان، فإنه سيجهز نهائيا على أي أمل في تسوية سياسية للـصراع              وأضافت الجامعة أنه إذا     
وطلبت من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ورافض        . إضافة إلى ما قد يترتب عليها من تأجيج للعنف        

 قد ُيفسر بأنه غض للطـرف أو ضـوء أخـضر لمواصـلة قتـل                ألنهلهذه السياسات وعدم السكوت،     
الجامعة العربية الرأي العام الدولي وجميع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان           وحثت  . الفلسطينيين

ي على غزة ووقف مسلسل     سرائيلعلى إعالء كلمتهم والمطالبة برفع الحصار ووقف اعتداءات الجيش اإل         
  .القتل العمد خارج نطاق القانون

 أدانت األمانة العامـة لجامعـة       :فا و نقالً عن وكالة  القاهرة   من   ٢٩/٢/٢٠٠٨ الحياة الجديدة    وأضافت
ي بحـق المـواطنين     سـرائيل الدول العربية،  المجازر المتواصلة التي تقوم بها سـلطات االحـتالل اإل            

.. الفلسطينيين، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والتي توقع أعدداً كبيـرة مـن الـشهداء والجرحـى          
 تأتي تنفيذاً لسياسة إبـادة ضـد الـشعب          بأنهاازر  ، هذه المج  أمسواعتبرت األمانة العامة في بيان لها       

واسـتنكر البيـان صـمت      . واستمرت على مدى ستة عقود    ' إسرائيل'الفلسطيني، التي بدأت قبل نشوء      
المجتمع الدولي الذي يغض البصر عن هذا اإلرهاب وهذه اإلبادة لإلنـسان الفلـسطيني علـى األرض                 

  .ية المتواصلة ضدهسرائيلولي لهذه المذابح اإلالفلسطينية المحتلة وعدم تصدي المجتمع الد
  
  تحركات مصرية للتوصل إلى تفاهمات لرفع حصار غزة: أبو الغيط .٥٥

عقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مباحثات أمس         : الرازق وإيهاب حسين    عمر عبد  -القاهرة  
 جرى مناقشة التوصـل إلـى       ية برئاسة أرون أبراموفيتش، حيث    سرائيلمع وفد من وزارة الخارجية اإل     

بالشكل الذي يتيح رفع الحصار عـن       "ي و سرائيلاإل -ترتيبات وتفاهمات تسمح بتهدئة الوضع الفلسطيني       
بما يتيح للفلسطينيين حرية الحركة عبر المنفـذ        "قطاع غزة وتنظيم الوضع الحدودي بين القطاع ومصر         

 المتحدث باسم الخارجية المصرية أن أبـو        وأوضح حسام زكي   ".الحدودي وبالشكل القانوني دون عوائق    
وشـدد  ". عناصر الرؤية المصرية المتكاملة فيما يتعلق بالوضع القائم       "ي  سرائيلالغيط طرح على الوفد اإل    
 تتحمل المسؤولية األساسية إزاء حالة التدهور في األوضـاع اإلنـسانية            إسرائيلفي هذا السياق على أن      

الجماعي الذي اتبعته ال يؤدي سوى إلى مزيد من المعاناة للسكان وهو            أسلوب العقاب   "داخل القطاع وأن    
  ". األمر الذي ال تقبل به مصر
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ي كذلك تطورات الوضع على مسار الحـوار الـسياسي          سرائيلوأضاف أن أبو الغيط ناقش مع الوفد اإل       
لفرصة التي توفرهـا    أكد أبو الغيط على أهمية عدم تفويت ا        يين والفلسطينيين حيث    سرائيلالدائر بين اإل  

الظروف الحالية في تحقيق انفراجة على المستوى السياسي وفي الموضوعات الرئيسية يمكن البناء عليها              
وقـال  . الحقا وبما يسمح للجانبين بالتوصل إلى تفاهمات واضحة وموثقة تتيح التسوية العادلة المنـشودة             

   وتقييمها للوضعإسرائيل ي طرح على أبو الغيط رؤيةسرائيلحسام زكي إن الوفد اإل
من جهته صرح السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القـومي بمجلـس                

إن مصر تدعم وتؤيد الحوار الفلسطيني الشامل، وتـشدد علـى           ): "الغرفة الثانية من البرلمان   (الشورى  
  ". دة القطاع إلى الشرعيةضرورة اإلصالح قبل المصالحة بمعنى العودة عن االنقالب وعو

  ٢٩/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 
 
  "يةإسرائيل"استشهاد فتاة مصرية بنيران  .٥٦

استشهدت فتاة مصرية، أمس، بعيد إصابتها بجروح بالغة بالرأس بالرصاص على الحدود بين             : ب.ف.أ
  جـراد  أبو سماح نايف    أنوقال مسؤول أمني مصري رفض الكشف عن اسمه          .مصر وفلسطين المحتلة  

" يإسرائيل" منزلها الواقع قرب برج مراقبة       أمامأصيبت برصاص في الرأس فيما كانت تلعب        )  عاما ١٣(
 الفتـاة  إليهـا  جراد زعيم العشيرة التي تنتمي    أبو درويش   أن سالم، مشيرا الى     أبوبالقرب من معبر كرم     

  . النارإطالقفي برج المراقبة مسؤولية " يينسرائيلاإل"حمل الجنود 
  ٢٩/٢/٢٠٠٨اإلماراتية الخليج 

  
  موسى وداليما يعربان عن قلقهما الشديد إزاء األوضاع في الشرق األوسطعمرو  .٥٧

 ا إيطالي ةاعترض األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير خارجي         :  عرفان رشيد  -روما  
هذا كله يبدو متناقضاً    "وأضاف أن   . ية على قطاع غزة   سرائيل على الهجمات العسكرية اإل    ،ماسيمو داليما 

وشكك موسى بنتائج مؤتمر أنابوليس واعتبـره        ".بصورة فاضحة مع اآلمال التي أحياها مؤتمر أنابوليس       
من واجبنا إعادة تقويم    "وشدد على أن    ". ما نشهده ليس بالتأكيد حواراً بين الطرفين      : "وقال". مهدداً بالفناء "

نظر في ما إذا كانت هناك ردود ايجابيـة مـن طـرف             الموقف بعد مضي ستة أشهر على أنابوليس وال       
". من حقنا هنا أن نتساءل عما إذا كنا تعرضنا للخديعة مجدداً أم أن هناك تقدماً ما               "وأضاف أن   ". إسرائيل

من العصي خداع النفس وخداع الرأي العام، فالوضع لم يتقدم مليمتراً واحـداً وال يمكننـا                "ولفت إلى أن    
  ".رات والتحيات واالبتسامات تقدماًاعتبار تبادل الزيا

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   مليون دوالر لدعم الشعب الفلسطيني٣٠٠اإلمارات تخصص  .٥٨

 مليون دوالر لدعم الشعب الفلسطيني وذلك في إطار         ٣٠٠أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتخصيص         
وأمـر   . باريس في ديسمبر الماضي    تفعيل التزام اإلمارات المعلن في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في          

 مليـون دوالر لتمويـل      ٢٥٠ مليون دوالر للموازنة الفلسطينية، كما وجه بتخصيص         ٥٠سموه بتحويل   
  .مشاريع في األراضي الفلسطينية

  ٢٩/٢/٢٠٠٨البيان 
  
  لتمزيق البالد" يإسرائيل"دور تخريبي : مسؤول أمني موريتاني .٥٩

في سفارة  " عمل خاصة "إن خلية   " الخليج"مني موريتاني كبير ل     قال مسؤول أ   : المختار سالم  -نواكشوط  
الكيان الصهيوني بنواكشوط تقف وراء المناشير التي ظهرت مؤخرا في موريتانيـا وتتحـدث بلهجـة                
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، في مقدمة لخلـق بـؤرة تـوتر         "أبيض وأسود "خطيرة بهدف تمزيق عرب البالد وتقسيمهم على أساس         
ل واقع شريحة مهمة من العرب السمر الموريتانيين كانت من األرقاء           من استغال " الكيان"اجتماعي تمكن   

  .السابقين، وتعاني أوضاعا معيشية صعبة، فضال عن مخلفات الرق وتوابعه النفسية
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إنه لفت انتباه االستخبارات الموريتانية التي هو قيـادي              

وأضاف  ".الكيان"خاصة من الموساد في سفارة      " خلية أمن "ات عما تديره    فيها إلى خطورة تغاضي السلط    
وسفارتها وإن ذلك موضوع منفـصل، وإنمـا        " إسرائيل"أن األمر ال يرتبط بأي دعاية ضد العالقات مع          

  .يرتبط بمستقبل موريتانيا ووئامها االجتماعي
 الموريتـاني، إن المؤشـرات      وقال المسؤول، وهو الذي ظل يشغل مناصب حساسة في الجهاز األمنـي           

لعمل خطير في المجتمع الموريتاني، بدأت منذ ثالث سنوات بعـد ظهـور             " إسرائيل"األولى على تدبير    
" الغـزاة "أفارقة، تم اختطافهم من طرف العرب       " الحراطين"كتابات في وسائل اإلعالم تتحدث عن كون        

  .اعيةوتعريبهم لصالح خدمة المؤسسة االجتماعية العربية اإلقط
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيلإحدى حركات التمرد بدارفور تفتتح ممثلية ب .٦٠

أن حركته افتتحت مكتبا لها فـي       , أعلن قائد حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد نور          
 هناك منوها في     هم الذين افتتحوا مكتب الحركة     إسرائيلوقال للجزيرة إن سودانيين لجؤوا إلى       . إسرائيل

واعتبر نور أن الرؤية السياسية     .  ألنها حسب قوله أنقذت شبانا سودانيين من اإلبادة        إسرائيلنفس الوقت ب  
ية في الخرطوم إذا كان في ذلك خدمة لمصالح الـسودان علـى حـد               إسرائيللحركته تجيز افتتاح سفارة     

  . ي من دارفور منحت مؤخرا حق اللجوء لستمائة سودانإسرائيلوكانت . تعبيره
 سيواجه  إسرائيلوفي أول رد فعل قالت الحكومة السودانية إن افتتاح حركة تحرير السودان مكتبا لها في                

وأوضح وزير الدولة بوزارة اإلعالم الـسودانية كمـال عبيـد للجزيـرة أن              . بردة فعل رسمية وشعبية   
  . تشخيصها لقضية دارفورالحكومة تعد هذه الخطوة دليال قاطعا على صدق ما كانت تقوله في 

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  "إسرائيل"بان كي مون  ورايس قلقون من سقوط قتلى مدنيين في غزة و .٦١

، خالل اجتماع   وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس     أحجمت:  محمد الشاذلي  -نيويورك، طوكيو   
" إسـرائيل "جيه دعوة صريحة إلى     ي إيهود أولمرت في طوكيو أمس، عن تو       سرائيلمع رئيس الوزراء اإل   

وُسئلت رايس عما إذا    . لممارسة ضبط النفس في مواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها حركة حماس          
كانت حضت أولمرت على عدم استخدام القوة في شكل مفرط في الرد على الهجمات الـصاروخية مـن      

المشكلة هـي أن تلـك      . جة هذه المشكلة  أعتقد أن ذلك ليس طريقة جيدة لمعال      : "غزة، فقالت للصحافيين  
أنا قلقة بشأن الوضع اإلنساني هناك، وبشأن المدنيين        : "وأضافت". الهجمات الصاروخية يجب أن تتوقف    

علينا أن نتذكر أن أنشطة حماس هناك هـي المـسؤولة عمـا    . األبرياء في غزة الذين يتعرضون لألذى 
وفي نيويورك،  ". برياء وقلقون بشأن الوضع اإلنساني    لكن بالطبع نحن قلقون بشأن األ     ... يحدث في غزة  

، وعبر عن أمله    "إسرائيل"أعرب األمين العام لألمم المتحدة عن قلقه من تصعيد العنف في غزة وجنوب              
األمين العام قلق للغايـة     " في بيان إن     اإلعالميوقال مكتبه   . في أن ال يؤدي ذلك إلى إعاقة عملية السالم        

هذه األحـداث   "وأضاف أن   ". وغزة وحيال تصعيد العنف   " إسرائيل"دنية في جنوب    حيال سقوط أرواح م   
وانتقد إطـالق   ". تشير إلى الحاجة الملحة لتهدئة العنف، وينبغي أن ال تعرقل استمرارية العملية السياسية            

حمـاس والحركـات الناشـطة      "ودعـا   . ي في مدينة سديروت   إسرائيلالصاروخ الذي أودى بحياة مدني      
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ممارسة أقصى درجات ضبط النفس     "إلى  " إسرائيل"ودعا  ". ى إلى وقف مثل هذه األعمال اإلرهابية      األخر
  ".وضمان احترام القواعد اإلنسانية الدولية كي ال تعرض المدنيين للخطر

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   مليون دوالر للسلطة الفلسطينية١٥٠تحويل : بوش .٦٢

 لتحويل مبلغ   إجراءاتالرئيس جورج بوش اتخذ الخميس       أن األبيض البيت   أعلن.: ب. ف.  أ -واشنطن  
 مالية خطيرة تهدد جهود السالم مع       أزمة التي تعاني من     الفلسطينية مليون دوالر كمساعدة للسلطة      ١٥٠
بتمكين السلطة الفلسطينية مـن     " يتعلق   األمر أن األميركية اإلدارةوقالت مسؤولة كبيرة في     . يينسرائيلاإل

سالم عادل ودائم بين    " القاضي بتحقيق    األميركيوالتقدم نحو الهدف    "  خطيرة وفورية   مالية أزمةمواجهة  
ومع ذلك ال يمكن استعمال المساعدة لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في            ". والفلسطينيين" إسرائيل"

  . قطاع غزة
  ٢٩/٢/٢٠٠٨ إيالفموقع 

  
 ية إلنجاح عملية السالم والسلطة الفلسطينإسرائيل"نعمل مع : األمريكيالقنصل  .٦٣

والـسلطة  " إسـرائيل "قال جاك واالس القنصل األمريكي العام إن حكومـة          :  زكي أبو الحالوة   -القدس  
الفلسطينية تواصالن المحادثات التي بدأت في أنابوليس من اجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانـب                

 الرئيس بوش وهو مـصر واإلدارة األمريكيـة         مشيرا إلى أن مبادرة أنابوليس شرع بها      " إسرائيل"دولة  
وقال انه من اجل الوصول إلـى اتفـاق         . كذلك على أن تساهم في تحقيق انجاز حتى نهاية العام الحالي          

فـي الجـانبين    % ٦٥وإنجاح هذه المحادثات فهناك أغلبية حسب االستطالعات تشجع الـسالم ويوجـد             
 كال الجانبين على المستوى السياسي لحـل المـشاكل          وأضاف نحن نعمل مع القيادة في     . يريدون السالم 

وهناك أهمية كبيرة لعمل المجتمع المدني حتى نساهم ونتمكن من تحقيق سالم عادل والواليات المتحـدة                
ستسعى وستقوم بدعم هذا التعاون كما تدعم الواليات المتحـدة بعـض الجمعيـات وهنـاك نجاحـات                  

  .وانجازات
  ٢٩/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  ي ضد الصواريخ البالستيةإسرائيلبرنامج أميركي  .٦٤

قال مساعد وزير الدفاع األميركي مايكل فيكرز، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النـواب               : رويترز
إطالق برنامج طموح للتدريبات الثنائية،     "تعتزمان  " إسرائيل"األميركي أمس األول، إن الواليات المتحدة و      

وقـال  ".  ، الختبار قدراتهما المشتركة للتغلب على تهديدات الصواريخ البالستية        ٢٠١٠تستمر حتى العام    
، تقـدم   "أور"تواصالن التعاون في مشروع للدفاع الصاروخي يطلق عليه         " تل أبيب "فيكرز إن واشنطن و   

ية، سرائيلبموجبه، شركة بوينغ األميركية نحو نصف مكونات الصواريخ إلى شركة صناعات الطيران اإل            
بدأتا دراسة خيارات لمواجهة تهديدات الصواريخ البالستية التي تتعدى القدرة الدفاعيـة لـصواريخ              "قد  و

  ". أرو
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  نصف مليون دوالر من أميركا لمخيم نهر البارد في لبنان  .٦٥

جـرة  أعلن نائب مساعد وزيرة الخارجية األميركية بالوكالة لشؤون الالجئـين والـسكان واله            : طرابلس
 ألـف دوالر    ٥٥٦بقيمـة   " األونـروا "سامويل ويتين باسم الحكومة األميركية، عن تقديم هبة الى وكالة           

لشمال لبنان، مشيرا الى أن هـذه الهبـة         " األونروا"أميركي مساهمة منها في النداء الطارئ الذي أطلقته         
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جاء ذلك خالل زيارة قام     .  البارد الجديدة ستستخدم إلقامة عيادة طبية مؤقتة للعائدين الى تخوم مخيم نهر          
بها ويتين، ترافقه القائمة بأعمال السفارة األميركية في لبنان ميشال سيسون وعدد من أركـان الـسفارة                 

  . أمس الى مدينة طرابلس
  ٢٩/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  بريطانيا حزينة على استشهاد طفل ومدنيين في غزة  .٦٦

تشهاد طفل ومدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين بجـروح        أبدت بريطانيا، أمس، حزنها على اس     : آي.بي.يو
على قطاع غزة، وأوقعت عشرات الـشهداء والجرحـى         " يسرائيلاإل"في الغارات التي شنها سالح الجو       

إن التصعيد الحالي للعنف    "وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هاولز         . بينهم تسعة أطفال  
، ودعا من وصفهم بالمسلحين الفلـسطينيين الـى         "مقلق للغاية " يإسرائيل "والذي أودى أيضا بحياة مدني    

وأضاف هاولز  ". عرقلة عملية السالم  "التوقف فورا عن إطالق الصواريخ ووقف المحاوالت الرامية الى          
في حماية نفسها ومواطنيها، لكننا ندعو حكومتهـا        " إسرائيل"نعترف بحق   "المسؤول عن الشرق األوسط     

  ". ة أقصى قدر من ضبط النفسالى ممارس
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ممثل الدنمارك لدى السلطة يقدم اعتذاره عن الرسوم المسيئة للرسول .٦٧

أكد ممثل الدنمارك لدى السلطة الفلسطينية رولف هولمب، خالل لقاءه بوزير األوقـاف             : القدس المحتلة 
ة، استنكاره واعتذاره باسم الحكومـة الدنماركيـة لمـا      والشؤون الدينية جمال بواطنة في مكتبه بالعيزري      

حصل من رسوم إساءة للنبي محمد وللمسلمين كافة، مؤكدا أن الحكومة الدنماركية تؤكد احترامها لكافـة                
األديان والمرجعيات الدينية، مبديا رفضه لهذه الممارسات واحترامه للمسلمين كافة وعدم قبولـه لهـذه               

  .لمدانةالممارسات المرفوضة وا
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  مولودة تنجو بعد سقوطها من فتحة مرحاض في قطار بالهند .٦٨

نجت مولودة من الموت عندما سقطت من فتحة مرحاض في قطار متحرك بالهنـد بعـد أن                 : آبادأحمد  
وكـان  . قبل شهرين من الموعـد المتوقـع للوضـع        ، وذلك   ولدتها أمها فجأة بينما كانت تقضي حاجتها      

وسرعان ما عثروا على المولودة سـالمة       وا بالحادث،   بلغ، قد أ   بالسكك الحديدية في محطة قريبة     العاملون
  . السكة الحديديةعلى الحصى بجوار قضبان

 ٢٨/٢/٢٠٠٨رويترز 
  
  االرتباط الوثيق بين إشكاالت المشرق العربي ووجود الدولة العبرية .٦٩

  بشير موسى نافع. د
، سيما الشأن المشرقي منه، لالرتباط الوثيق والمتـصل بـين اإلشـكاليات             يدهش المراقب للشأن العربي   

  .  العربية ووجود الدولة العبرية، بالرغم من االتفاقيات العربية التعاهدية والخفية مع هذه الدولة-العربية 
ودور لبنان  التدافع المحتدم على لبنان هو في أحد أبرز جوانبه تدافع علي تصور العالقة بالدولة العبرية،                

واالنقسام العربي السياسي المتسع بدأت مالمحه في التبلور منذ الغزو          . يسرائيل اإل -في الصراع العربي    
، الذي كان ينبغي أن يقرأ من اللحظة األولى باعتباره مساهمة أمريكية            ٢٠٠٣األمريكي للعراق في ربيع     

رية، وأن صلة ال تربطه بـالحرب علـي         مباشرة في ضبط موازين القوى في المنطقة لصالح الدولة العب         
  . اإلرهاب
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والضجيج الهائل الذي شهدته أوساط اإلعالم المصرية حول خطر فلسطينيي قطاع غزة على أمن مصر               
وسيادتها وتماسك حدودها، لم يكن ممكناً لوال التباس تصور بعض الدوائر المصرية لماهية أمن مـصر                

ن الخلل العميق في عالقة مصر بالدولة العبرية والصراع العربي          ودورها والتزاماتها، االلتباس الناشئ م    
وما لم تدرك األنظمة والفعاليات العربية الرئيسية الداللة التاريخية لوجود الدولة العبرية،            . يسرائيل اإل -

فإن اإلشكاليات العربية الداخلية المرتبطة بهذا الوجود لن تنفك عن نخـر الجـسم العربـي الـسياسي                  
  . صادي واالجتماعيواالقت

لقد مرت فترة طويلة على زمن كان فيه عالم األشياء واضحاً أمام العرب، حكاماً ومحكومين؛ وقد بـدا                  
ي في الشأن العربي لم يعد محل       سرائيلمنذ مطلع التسعينيات على األقل، أن الدور الذي يلعبه الوجود اإل          

  . إجماع
الديمقراطي لدول المعسكر الشرقي السابقة، تـساءل عـدد         بانتهاء الحرب الباردة واجتياح حركة التحول       

كبير من العرب حول ما إن كان من المسوغ، أو حتى من الممكن، استمرار الطبقة الحاكمة في استخدام                  
  . ي مبرراً لغياب الحريات وديمومة النظام األمني القابض علي حياة الشعوبسرائيل اإل-الصراع العربي 

لو وأسست السلطة الفلسطينية على أجزاء من قطاع غزة والضفة الغربية، حتـى             وما إن وقع اتفاق أوس    
 الفلسطيني على البيئة العربية السياسية، لغة       -اعتبر عدد من الدوائر العربية أن هيمنة الصراع العربي          

  . وحكماً وثقافة، قد انتهت بغير رجعة
ريق السالم والتعاهـد، وإن كـان إطـار         إن كان الفلسطينيون، أصحاب الغرم الرئيسيين، قد ارتضوا ط        

ياً شامالً، فقد آن األوان ألن يعيش العرب حياة طبيعية، أن يلتفتوا            إسرائيل -أوسلو يستبطن تطبيعاً عربياً     
إلى قضايا الحريات والرفاه والحكم الرشيد التي تخلفوا فيها طويالً وبمسافات بعيـدة عـن بقيـة األمـم                   

ي إسـرائيل  - نهاية الحرب الباردة وال وجود مسار تفاوضي فلـسطيني           ولكن الحقيقة، أن ال   . والشعوب
  . قد فكا االرتباط بين شؤون العرب الكبرى ووجود الدولة العبرية) مهما كان معنى هذا المسار(

، )والطبيعة الخاصة للدولة العبريـة    (مهما حاول العرب الهروب أو النسيان، فإن الصراع على فلسطين           
ي لتغطية الكثير من    سرائيل اإل -ة شك في أن الدولة القطرية قد وظفت الصراع العربي           ليس ثم . يطاردهم

إخفاقاتها في مجاالت التنمية والحياة السياسية، كما في دائرة االنشقاقات العربية الداخلية، وتعثر مشاريع              
عبه الصراع علـى    التعاون والتضامن العربي السياسي واالقتصادي، ولكن ذلك ال يعني أن الدور الذي يل            

  . فلسطين قد تراجع، أو أن انقالباً حميداً قد وقع في بنية الدولة العبرية وعالقتها بالوضع العربي
ويعود تقدير هذا الدور في جله إلى واقع موضوعي، وليس إلى رغبات شخصية أو قناعات أيديولوجيـة                 

هو ارتباط ينبع من تدافعات إسـتراتيجية       هذا االرتباط بين الشأن العربي ووجود الدولة العبرية،         . معينة
واقتصادية، من خارطة سياسية بالغة التعقيد، من الكيفية التي ترى فيها الدول الغربية الكبرى مـصالحها                

  . لدى العرب ولدى الدولة العبرية
ـ                 يس العالقة التي تربط سورية بلبنان هي عالقة مشتبكة منذ استقالل كليهما في األربعينات، أي قبل تأس

كانت دمشق في نهاية الحرب العالمية األولى مقـر الدولـة العربيـة األولـى، ونظـر                 . الدولة العبرية 
ولبنان الحـالي لـيس     .  سياسية عربية واحدة   -السوريون دائماً إلى بالد الشام باعتبارها وحدة جغرافية         

قتطاعات من والية دمشق    جزءاً من بالد الشام وحسب، بل إن والدته على يد االنتداب الفرنسي تطلبت ا             
  . العثمانية السابقة

وقد نظر السوريون، بالتالي، وبغض النظر عن النظام الحاكم في دمشق، نظـرة خاصـة إلـى لبنـان                   
نظروا إليه باعتباره وثيق الصلة بسورية، وباعتبار استقالله استقالالً مشروطاً بهـذه الـصلة،              . المستقل

كان يمكن للموقف السوري أن يظل موقفاً سياسياً نظريـاً،          . معهوأحجموا حتى اآلن عن تبادل السفراء       
وأن ال يؤثر تأثيراً ملموساً وفعلياً علي وجود لبنان واستقالله، سيما وأن سورية ولبنان دولتان مؤسستان                

  . للجامعة العربية، التي يتعهد ميثاقها الحفاظ على استقالل الدولة القطرية والمحافظة على سيادتها
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، ومن ثم تحول هذا     ١٩٤٨الخطر الذي شكلته الدولة العبرية على جوارها العربي منذ تأسيسها في            ولكن  
، سـاهم فـي تعقيـد       ١٩٦٧الخطر إلى احتالل ألراضي دول عربية مجاورة، بما في ذلك سورية، في             

  . العالقة بين سورية ولبنان
سهم؛ ولكن االسـتقرار النـسبي      خالل مراحل اضطراب الوضع السوري الداخلي، انشغل السوريون بأنف        

لـم تعـد    . الذي عاشته سورية من مطلع السبعينات كان يعني العمل علي بسط النفوذ السوري في لبنان              
 -دمشق تري لبنان من منظار العالقة الخاصة بين البلدين وحسب، بل أيضاً من زاوية الصراع العربي                 

  . يسرائيلاإل
د كثيراً منذ بداية الحرب األهلية، ويرتفـع اآلن بقـوة االنقـسام            ثمة رأي لبناني، ال ينقصه المنطق، ترد      

 -اللبناني الداخلي، يقول بأن لبنان هو دولة عربية صغيرة ال تستطيع احتمال أعباء الـصراع العربـي                  
ي، وأن األعباء المباشرة لما تبقي من حلقات هذا الصراع البد أن تنتقل إلـي سـورية وإلـي                   سرائيلاإل

لماذا تحرص دمشق علي تجنب عواقب التدافع مع الدولـة العبريـة، بينمـا              . ولة العبرية حدودها مع الد  
يعيش لبنان حرباً مستمرة ومدمرة منذ أصبح مقراً للمقاومة الفلسطينية، ومن ثم مقراً لحزب اهللا؟ لقد آن                 

  . باتاألوان إلخراج لبنان من هذه الدوامة باهظة التكاليف وتحرير أرضه من لعبة تصفية الحسا
المشكلة في هذا المنطق أن سورية ليست الطرف الوحيد الذي يعمل علي االحتفاظ بعناصر قوة تخـرج                 

الدولة العبرية ال تواجه العرب بقواها الذاتية، بـل بحلقـات ال            . عن نطاق عناصر قوته الوطنية المحددة     
وليست سورية فقط من    . قليمي اإلفريقي، واإل  -أول لها وال آخر من القوة ذات الطابع الدولي، اآلسيوي           

ي؛ فالدولة العبرية تعمل في     سرائيل اإل -عمل ويعمل على ربط مقدرات لبنان بمجريات الصراع العربي          
  . االتجاه نفسه، وكذلك الواليات المتحدة

خروج سورية العسكري والسياسي واألمني من لبنان لن يضع حداً لنشاطات اآلخرين، ومن الصعب، إن               
لمستحيل، تصور قدرة لبنان وحكومته، مهما كان برنامج هذه الحكومة السياسي، على حماية             لم يكن من ا   

  . الخاصرة اللبنانية لسورية أو منع القوى األخرى من استخدام لبنان لتهديد سورية
ي، والبعد السوري منه علـى      سرائيل اإل -لبنان، باختصار، ال يمكن فصله عن مجريات الصراع العربي          

العالقـة  " يعقلن" إستراتيجي   -ص؛ وربما كان من األنجع العمل على تأسيس تفاهم سوري           وجه الخصو 
ي، بدالً من المحاولة العبثيـة إلخـراج        سرائيل اإل - السورية وعالقتهما معاً بالصراع العربي       -اللبنانية  

  . لبنان كلية من ساحة هذا الصراع
، وهي الدولة التي عقدت أول سلم تعاهدي مـع         مصر، من جهة أخرى، هي الدولة العربية األهم واألكبر        

ومصر، من وجهة نظر بعض من المصريين، البد أن تتخلى نهائياً عن أي دور لها فـي                 . الدولة العبرية 
الصراع على فلسطين؛ فقد تحملت مصر من أعباء هذا الصراع ما يزيد عن نصيبها المفترض، وشروط                

الدولة العبرية، وعالقات وثيقة بالدول الغربية الرئيـسية، الـدول        التنمية وتحقيق الرفاه يتطلبان سلماً مع       
وهذه، كنظيرتها اللبنانية، وجهة نظـر براغماتيـة        . الحليفة للدولة العبرية والمتحكمة في السوق العالمي      

ا بحتة، ال تأخذ في االعتبار االلتزامات القومية واإلسالمية، وال حتى القيم اإلنسانية األساسية، وكنظيرته             
  . اللبنانية أيضاً يصعب أن تصمد أمام االمتحان البراغماتي البحت

 صناعية رئيسية، ولكن عقبات كبري تقف أمام قدرة         -مصر، مثالً، تسعى إلى التحول إلى قوة اقتصادية         
الصين والهند ودول شرق آسـيا األخـرى، حققـت          . مصر علي اكتساب موقع بارز في السوق العالمية       

األيدي العاملة المصرية ال تتمتع بكفاءة العمالة اآلسـيوية، وهـي           . رخص يدها العاملة  مواقعها بكفاءة و  
من جوانب عديدة، مصر هي في الحقيقة أقرب لتركيا، التي تعمل علي تحقيق النهوض              . أكثر تكلفة منها  

ول  الصناعي منذ أكثر من عقد باكتساب مواقع هامة في السوق اإلقليمية، فـي إيـران ود                -االقتصادي  
  . وهذا هو قدر مصر أيضاً. وسط آسيا والدول العربية ودول البلقان
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ما أدركه طلعت حرب وجيل الصناعيين المصريين األوائل في النصف األول من القرن العشرين، عندما               
ولم يكن غريباً، بالتـالي،     .  الصناعي -توجهوا إلي المشرق العربي، ال يزال هو قدر مصر االقتصادي           

 على مد أنبوب لتزويد األردن وسورية ولبنان بالغاز؛ وهو المشروع اإلستراتيجي الـذي              أن تعمل مصر  
ي سرائيلية، بل إن الوجود اإل    سرائيليعزز من الترابط االقتصادي العربي، والذي يقع في دائرة التهديد اإل          

  .  الصناعي في المشرق، ويضع سقفاً دائماً له-يهدد مجمل دور مصر االقتصادي 
ومـصر  . من الممكن ألمة ما، تناسي التاريخ، فمن المستحيل أن تستطيع الهروب من الجغرافيا            إن كان   

الحصار الـذي فـرض     . هي أسيرة جغرافيتها، اعتقدت نخبتها السياسية بمسؤولياتها العربية أو لم تعتقد          
  . على قطاع غزة لم يفرضه الفلسطينيون؛ بل إن مصر شاركت فعلياً في فرض هذا الحصار

 أن االنفجار الفلسطيني، الذي أدى إلى اجتياح الحدود المصرية مع القطاع، لم يكن مؤامرة من أحـد                  كما
وقد كـان   . علي مصر وسيادتها، بل هو النتيجة الطبيعية، والتي كان ال بد من توقعها، لبشاعة الحصار              

 عرباً أم ال، وليس     اجتياح الحدود سيحدث سواء كانت مصر دولة عربية أم ال، وسواء كان الفلسطينيون            
  . ألحد أن ال يدهش إن اجتاح الفلسطينيون الحدود من جديد، إن استمرت حالة الحصار

ية هي التي انتقصت من سيادة مـصر علـى أرضـها وحـدودها              سرائيل اإل -معاهدة السالم المصرية    
ناء، والتـي   بالشروط القاسية التي فرضتها على حركة القوات المصرية المسلحة في كل شبه جزيرة سي             

يين من حرية الحركة في شبه الجزيرة ما لم يمنح للمواطنين العرب، والفلسطينيين منهم              سرائيلمنحت لإل 
هل يمكن تحقيق التوافق بين     : وهنا ربما يقع التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية       . علي وجه الخصوص  

صادية والسياسية ومتطلبـات موقعهـا   السلم التعاهدي مع الدولة العبرية، من ناحية، ومصالح مصر االقت  
  الجغرافي، من ناحية أخرى؟ 

  ٢٨/٢/٢٠٠٨مجلة العصر 
  
  أجب رجاًء أبا مازن .٧٠

  سعد محيو
 فـي األراضـي   "القاعدة"خطأ جسيم ذلك الذي ارتكبه الرئيس الفلسطيني قبل أيام، حين أكد وجود تنظيم             

  .الفلسطينية، وخاصة في غزة
 بالتحالف مع هـذا التنظـيم وتـسهيل         "حماس"عليه، حين اتهم حركة     وخطأ أكبر جسامة ذلك الذي شدد       

  .دخول وخروج أفراده من وإلى القطاع
  لماذا هو خطأ؟

 للحصول على تغطية فلسطينية، ثم دولية وحتى عربية، في المجابهـة            "ياًإسرائيل"ألنه ببساطة سيستخدم    
  .  األمنية المرتقبة في القطاع-العسكرية 

  . بل معلوماتوهذا ليس استنتاجاً
 الجنرال أموس   "يةسرائيلاإل"فقبل يوم واحد من هذا التصريح، القنبلة، كان رئيس االستخبارات العسكرية            

 تسللوا إلى القطاع من معبـر رفـح، وهـم يعـدون لهجمـات               "القاعدة"يادين يدعي بدوره أن عناصر      
 تـسيبي ليفنـي ترافـق       "يةسـرائيل إلا"كما كانت وزيرة الخارجيـة      . "يسرائيلاإل"استشهادية في الداخل    

فالتهديدات . الوضع في هذه المنطقة لم يعد يطاق      "الدبلوماسيين الغربيين إلى حدود غزة، لتبلغهم هناك أن         
  ."اإلرهابية المنطلقة من القطاع تتزايد سنة بعد سنة

ـ       "يونسرائيلاإل"المخططون  : ثم هناك ما قد يكون أهم      اطر وفـرص    انتقلوا مؤخراً من مرحلة بحث مخ
وهي خيارات تكثّفـت    . العمليات العسكرية في غزة، إلى مرحلة وضع الخيارات العمالنية لهذه العمليات          

  :بثالث
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 االستيالء على معظم أراضي غزة، كما يقترح الجنرال شلومو بروم من مؤسسة دراسـات األمـن                 -١
  . السلطة الفلسطينية إلى"استئصال حماس"، على أن تسلّم األمور بعد "يةسرائيلاإل"القومي 

 تكثيف الغارات الجوية والقصف البحري والبري على الوزارات والمؤسسات والثكن والبنى التحتية             -٢
الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع اغتيال قادة حماس وكوادرها، وبتر كل العالقات االقتصادية بين القطـاع                

  .والضفة الغربية
، بهدف إقامة   "يةسرائيلاإل" -ض واسعة قرب الحدود الفلسطينية       احتالل شمال القطاع ومعه قطعة أر      -٣

  .٢٠٠٠حزام أمني، كذلك الذي كان موجوداً في جنوب لبنان قبل العام 
 معتدلة، كالكاتب الشهير أموس أوز وغيـره، تـدعو إلـى قبـول              "يةإسرائيل"بالطبع، انطلقت أصوات    

بيد أن مثل هـذه     .  إطالق النار مع حزب اهللا      للهدنة كما قبلت قبل ذلك وقف      "حماس" عروض   "إسرائيل"
األصوات كانت أشبه بهمس خافت وسط طبول الحرب المصمة لآلذان التي تقرع بعنف هذه األيام فـي                 

  .الدولة العبرية
لماذا ارتكـب   : وهذا ما أثار السؤال الكبير    . تصريح الرئيس عباس جاء بالتحديد على إيقاع هذه الطبول        

 هل كانت هفوة لسان؟ أم مجرد ردة فعل حانقة على تصرفات مـا بـات يـسميه                  أبو مازن هذا الخطأ؟   
 الفلسطيني ووضعه   -؟ أم أن في األمر محاولة ما لتدويل الصراع الفلسطيني           "الحركة الظالمية الحماسية  "

  في إطار الحرب العالمية األمريكية ضد اإلرهاب؟
ية، ليس فقط ألنه يهدد مصير مليون ونصف        فالوضع في غزة خطير للغا    . المسألة في حاجة إلى توضيح    

المليون فلسطيني يعيشون في هذا القطاع المنكوب بالفقر والحصار والقمع، بل أيضاَ ألنه قد يجعل بطن                
القضية الفلسطينية برمته مفتوحاً أمام مباضع القوى اإلقليمية والدولية المتصارعة على النفوذ في منطقة              

  .الهالل الخصيب العربي
هل كان ياسر عرفات، لو كان حياً، سيتخذ موقف محمود عباس الحالي، برغم كـل               ): ببراءة(اءل  ونتس

  الشقاق الراهن بين فتح وحماس؟ 
  ! أجب، رجاء، أبا مازن

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تحذير أم تحريض؟... القاعدة وحماس في سرير واحد .٧١

  عريب الرنتاوي
 وإن  ،إن كانت اإلجابة بنعم فما هي هذه المـصلحة        ...عدة إلى غزة؟  هل لحماس مصلحة في استدراج القا     

  . فمن أين تأتي هذه اإلدعاءات وما الغاية منها وما النتائج المترتبة عليها؟،كانت بال
 وأعمـم بـأن لـيس    ،القاعدة إلى غزة" استجالب" بأن ليس لحماس مصلحة من أي نوع في    ،أبدأ بالقطع 

 وما بـين    ، مصلحة في انتشار أفكار السلفية الجهادية وازدياد نفوذ القاعدة         لإلخوان المسلمين على العموم   
 أكبر وأعمق مـن أن      ، وتيار القاعدة والسلفية الجهادية من جهة أخرى       ،حماس والتيار اإلخواني من جهة    

  .تختزله المناكفات السياسية والحروب اإلعالمية الصغيرة بين السلطة وحماس
 حمـل   ،علـى حمـاس   " صب جام غضبه  "ل الثاني أيمن الظواهري على       حرص الرج  ،في آخر خطاباته  

إلى القفـز مـن     " المجاهدين" ودعا في غير مناسبة      ،عليها بقوة وكاد يخرجها من ملة اإلسالم والمسلمين       
فوق السقوف الخفيضة التي وضعت حماس نفسها تحت مظلتها منذ اللحظة التي قررت فيها الدخول في                

  . واالنسياق وراء دعاوى التهدئة والهدنة والحلول السياسية،سطينية الداخليةالعملية السياسية الفل
 وحماس تخشى أن تجد من القاعدة في        ، بل منافس ومزاحم لها    ، ليست رديفا لحماس   ،القاعدة في فلسطين  

المـوت  :  ما لقيته حماس العراق وجيشه اإلسالمي على يد قاعدة الزرقـاوي وإمـارة البغـدادي               ،غزة
 أن اكتووا بنار السلفية     ،وقد سبق إلخوان مصر أيضا    . ة وحمالت التصفية واالغتياالت الجماعية    والمالحق
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 غرزت أولى سهامها في ظهر اإلخـوان        ، فالحركات التي نشأت بموازاتهم أو كانشقاقات عنهم       ،الجهادية
لن يجدوا من   ) حماس( واألرجح أن إخوان فلسطين      ، وهي قالت فيهم ما لم يقله مالك في الخمر         ،المسلمين

على حواف العملية الـسياسية محليـا       " ترقص"حماس  . القاعدة في بالدهم معاملة أفضل أو تقديرا أحسن       
 ، وآخر ما تحتاج إليه في هذه المرحلة       ، وهي تتقدم خطوة وتتراجع خطوة على هذه الحلبة        ،وإقليميا ودوليا 

 فلماذا تـزعج    ،ئه لتكفيرها ومنازلتها   يخطئوها توط  ، يقف لها بالمرصاد   ،هو وجود تنظيم أصولي متشدد    
 ما الذي يمكـن     ،ثم. الحركة اإلسالمية نفسها اليوم باستدراج خصوم الغد إلى غرفة نومها ومعقل نفوذها           

 ،هل هي بحاجة لبضع عشرات أو حتى مئات من المقـاتلين          ...لوجود القاعدة في غزة أن يمنحه لحماس      
 ما هي القيمة المضافة التي يمكـن أن تعطيهـا القاعـدة             ،"العمل االنتحاري "هل هي بحاجة لخبرات في      

 ، ان حماس قد تستخدم القاعدة لتسوية حساباتها مع خصومها في فتح والـسلطة             ،قد يقول قائل  . لحماس؟
 مثل هذا التحليل يفترض تمتع حماس بدرجـة         ،إسرائيلوربما الحقا للتلويح بورقتها في مواجهة مصر و       

 السـيما   ، سواء مع خصوم الداخل أو خصوم الخـارج        ،لتلعب هذه اللعبة  " سيالغباء السيا "عالية جدا من    
 وأن أحدا لن يعفيها من الالئمة       ،وأن حماس تعرف تمام المعرفة أنها مسئولة عن غزة بمن فيها وما فيها            

 أن الرصاصـة    ،كما أن حماس تـدرك تمـام اإلدراك       . والتبعات عن أي عمل أخرق قد تقوم به القاعدة        
 فلمـاذا المقـامرة     ، ال فرق  ،تي ستنطلق من فوهة بندقية القاعدة ستوجه إلى صدرها أو ظهرها          التالية ال 

 وقـد   ، واألرجح أنها نجحت في ذلك     ،قد تكون القاعدة تسللت إلى قطاع غزة      . والمخاطرة والحالة كهذه؟،  
ـ   " وهذا ما كانت تعرفه السلطة قبل        ،تكون لحماس معرفة ببعض بؤر وأشكال وجودها       " اسانقـالب حم

 وقد تكون معركة حماس مع هذه األطر مؤجلة         ،أو غير ذلك  " الدغامشة"سواء من خالل جيش اإلسالم أو       
 أو  ، لكن كل ذلك ال يعني أن حماس ترغب في توفير مالذ آمن للقاعدة في قطاع غزة                ،حتى إشعار آخر  

تـي توفرهـا بعـض       أحسب أن المعلومات ال    ،لذلك كله . أنها على استعداد للمبيت معها في سرير واحد       
 إنمـا   ،بين القاعدة وحماس  " قصة الحب "األجهزة األمنية الفلسطينية والعربية والدولية للرئيس عباس عن         

تندرج في سياق إذكاء الفتنة وإدامة االنقسام والتحريض على حماس وقطاع غزة والـشعب الفلـسطيني                
 ودون خـشية أو     ،لجرائم بدم بـارد    تجرؤ على مقارفة كل هذه ا      إسرائيل وإال لما كانت     ،على حد سواء  

 اليد الطليقة في القتـل والتـدمير   سرائيل فإل، فطالما أن غزة قد أصبحت مالذا للقاعدة      ،تحسب من عقاب  
كل مـن   " رقبة" فهو معلق في     ، أما دم الفلسطينيين المراق بغزارة من عروق أبنائهم وأطفالهم         ،والتخريب

  .ت عن المذبحة المستمرةيروج أو يحرض أو يتواطأ أو يتساوق أو يصم
   ٢٩/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  ؟إسرائيل إلىلماذا يعتبر باراك أوباما رئيساً جيداً بالنسبة  .٧٢

  باتريك سيل
منتـدى  "تعهد باراك أوباما أنه في حال انتخب رئيساً للواليات المتحدة األميركيـة، سيـسافر لحـضور      

لسنا فـي حـال     ":  لتوجيه رسالة واضحة مفادها     خالل األيام المئة األولى من عهد إدارته،       "إسالمي كبير 
  ."حرب مع اإلسالم

إنها إشارة قوية إلى اعتقاد أوباما بأن الحاجة باتت ماسة إلى نزع فتيل المواجهة المـدمرة التـي قادهـا     
  .جورج بوش اإلبن ضد العالم اإلسالمي

سالم، إال أنه من المتوقـع أن يـتم         لم يحدد أوباما المكان الذي ينوي أن يوجه منه رسالته الودية إلى اإل            
ـ     - "منظمة المؤتمر اإلسالمي  "األمر خالل اجتماع القمة الذي تعقده         دولـة   ٦٥ وهي عبارة عن تجمع ل

 أو في المملكة العربية السعودية، وهي مقر أكثر المقامات اإلسالمية قدسيةً، أو فـي جامعـة                 -إسالمية  
  .راق الذي مزقته الحرباألزهر في القاهرة، أو ربما حتى في الع
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قدم أوباما تعهده الجريء في إطار خطاب شامل حول سياسته ألقـاه فـي واشـنطن خـالل شـهر آب                   
ما كان يجب السماح بحدوثها     " وهي حرب    -المنصرم، شجب فيه الحرب الكارثية في العراق        ) أغسطس(

منذ ذلك الحين علـى تكـراره، اال        وأكّد، بدالً من ذلك، على أمر ما دأب         .  كما قال  "وما كان يجب شنّها   
وهو نيته سحب القوات األميركية من العراق، والدخول في محادثات مع إيران وسورية، ونقـل القتـال                 

 المختبئين في مالذهم بين القبائل في       "القاعدة"ليصبح ضد أعداء أميركا الفعليين، أي ضد إرهابيي تنظيم          
  .شمال غربي باكستان

وتغلـق  ... ح رئيساً، سترفض أميركا ممارسة اعمال التعذيب مـن دون اسـتثناء           حين أصب ": قال اوباما 
وأضـاف  . "وتتصدى لمشاعر اليأس الذي يولّد الكراهية     ... وتلتزم باتفاقيات جنيف  ... معتقل غوانتانامو 
بذل الجهد الدبلوماسي الحثيث والدائم في منطقـة الـشرق األوسـط لتحقيـق الـسالم                "أنه على أميركا    

  ."قرارواالست
يين وبين األميركيين األكثر تـشدداً الـداعمين        سرائيلوأثارت وجهات النظر هذه الخوف بين الصقور اإل       

هل من الممكن أن يستخدم أوباما، في حال انتخـب رئيـساً، القـوة              : يتساءل هؤالء الصقور بقلق   . لهم
ل األمد، ودعم قيـام دولـة       ي الطوي سرائيل لحّل الصراع العربي اإل    إسرائيلاألميركية لفرض قرار على     

   وأصدقاؤها إلى تالفيه؟إسرائيل وهو أمر طالما سعت -فلسطينية قابلة للحياة 
، ليس تأييـداً    إسرائيل في أن تأييد أوباما ألمن       - وهو ربما خوف مبرر      - إسرائيليكمن خوف صقور    

خالل الـسنوات الـسبع     مطلقاً ومن دون تحفّظ على غرار ما كان عليه تأييد الرئيس جورج بوش االبن               
وفي نظر هؤالء الصقور، أخطأ أوباما عندما تفوه بهرطقة ال يغفرونها له، حـين قـال فـي                  . الماضية

لم " وانه   "ية أن تقدم تنازالت صعبة إلعادة إطالق عملية السالم        سرائيلعلى الحكومة اإل  "مناسبات عدة ان    
)  وفلـسطين إسرائيل(ة جدار لفصل الدولتين إقام" وان "يتعرض شعب للعذاب أكثر من الشعب الفلسطيني 

  ."هو مثال آخر على إهمال اإلدارة األميركية دورها كوسيط في عملية السالم
 بالمحافظين الجـدد    - الذي عارضه    ٢٠٠٣ قبل غزو العراق سنة      -وفي وقٍت سابق، ندد باراك أوباما       

المتحدة األميركية لشن الحـرب علـى       ، الذين كانوا يمارسون الضغط على الواليات        سرائيلالداعمين إل 
  .صدام حسين

: ، أعلن أوبامـا   ٢٠٠٢سنة  ) اكتوبر( تشرين األول    ٢٦وفي تجمع مناهض للحرب عقد في شيكاغو في         
ما أعارضه هو المحاولة الساخرة التي يقوم بها ريتشارد بيرل وبول وولفوفيتز، وآخرون من الناشطين               "

إلكراهنا على تبني أجندتهم اآليديولوجية من دون أي اعتبـار للكلفـة            صورياً ونظرياً، في هذه اإلدارة،      
  ."البشرية والعبء الثقيل المترتب على ذلك

كان بيرل آنذاك، رئيس مجلس السياسة الدفاعية في البنتاغون، في حين أن وولفوفيتز كان نائب وزيـر                 
 االستراتيجي مـن    إسرائيلعزيز محيط    تقضي بت  "أجندتهما اآليديولوجية "وكما يعلم الجميع، كانت     . الدفاع

  ."إصالحها"خالل ممارسة الضغوط على االنظمة العربية بهدف 
وكان بيرل ووولفوفيتز، بالفعل، من أبرز مؤيدي وجهة النظر القائلة إن العالم العربي بحاجة إلى إعـادة                 

ـ  إسـرائيل صياغة وإعادة تنظيم بواسطة القوة األميركية بهدف مالءمة حاجـات            وكـان  . تراتيجية االس
واعتبر كّل منهمـا    . تحليلهما لإلرهاب الذي ضرب الواليات المتحدة األميركية يخدم أغراضهما الخاصة         

ال عالقة لها بالسياسة األميركية المنتهجة في العالم العربي واإلسالمي،          ) سبتمبر( أيلول   ١١أن اعتداءات   
  .من عدم التسامح بين من يعتنقون اإلسالمبل انها نتيجة مجتمعات عربية عنيفة ونتيجة ما زعماه 

 بمأمن، ال بد من إصالح المجتمعات العربيـة،  إسرائيللذلك كانت نظرتهما أنه لتكون الواليات المتحدة و       
وما ان يتم سحق نظام صدام حسين وإعادة بناء العـراق،           . وبالقوة إذا ما تطلّب األمر ذلك، بدءاً بالعراق       

يقة عينها مع سورية وإيران وسواهما من االنظمة التي تنمو فيها افكار تحرض             يمكن عندئٍذ اعتماد الطر   
  .على االرهاب
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اجتياٍح ُمضلٍّل لبلٍد مـسلٍم أطلـق شـرارة         "من وجهة نظر باراك أوباما، أدت هذه األفكار الخطرة إلى           
اطات اإلرهابيـة،   عمليات تمرد جديدة، وقيد جيشنا، وأفلس ميزانياتنا، وزاد عدد المتطوعين فـي النـش             

وعزل الواليات المتحدة، واعطى مصطلح الديموقراطية صيتاً سيئاً في العالمين العربـي واالسـالمي،              
  .ان اوباما يريد اذاً فتح صفحة جديدة. "ودفع الشعب األميركي إلى الشك بمدى التزامنا في العالم

ووصل بهم األمـر إلـى      .  على اإلطالق  ، فهم ال يحبون هذا التوجه     سرائيلأما المناصرون المتشددون إل   
 لتعليم الدين، خالل نشأته في إندونيسيا، وأنه قد يكون مسلماً سـراً،             "مدرسة"التلميح بأن أوباما تردد إلى      

، وأن مـن    سرائيلوأنه يتردد على كنيسة كان الكاهن فيها مسلماً سابقاً من أصل أفريقي مناهض جداً إل              
 العاملين معه، زبغنيو بريجنسكي، مستشار الرئيس السابق جيمي كارتر          بين مستشاري السياسة الخارجية   

 تجـاه   إسـرائيل وكان بريجنسكي، على غرار رئيسه السابق، ينتقد علناً سياسـة           . لشؤون األمن القومي  
  .الفلسطينيين

اإلسالمي، ، أن يقوم سالم بين الواليات المتحدة والعالم         سرائيلال يريد صقور اإلدارة هؤالء، الداعمون إل      
هم ال يريدون أن تمد الواليـات       . "الفاشية اإلسالمية "بل يريدون زيادة حدة القتال ضد ما يحبون تسميته          

  .المتحدة األميركية يدها إلى إيران، بل يريدون التهويل عليها، وإذا أمكن، تدمير اقتصادها
 المتحدة األميركية بقـصف إيـران،       ويريد كبير المحافظين الجدد، نورمان بودوريتز، أن تقوم الواليات        

وأبرامز هو المسؤول المتشدد    . ويصادف أن إليوت أبرامز هو صهر بودوريتز      . وليس إقامة حواٍر معها   
  .عن شؤون الشرق األوسط في مجلس األمن القومي األميركي

محافظين ؟ أهي سياسة أوباما أو سياسة صقور ال       سرائيلسياسة من هي األفضل إل    : والسؤال األساسي هو  
الجدد؟ وخالل اجتماع عقد هذا األسبوع مع زعماء اليهود في كنيس في أوهـايو، أنّـب أوبامـا الـذين               

ال يمكن أن يكـون     "فقال لهم   .  تعني تبنّي السياسات المتشددة لحزب اللّيكود      إسرائيليعتبرون أن مساندة    
  ."إسرائيلذلك مقياس صداقتنا مع 

 سـرائيل ي أفضل إل  سرائيل اإل -تفكير فيما إذا كان حّل النزاع العربي         وأصدقائها ربما ال   إسرائيليجدر ب 
 "حزب اهللا "من المواجهة العنيفة الحالية، وما إذا كانت تهدئة العالقات العدائية ألميركا بإيران وسورية و               

  . من وجود هذه الدول التي تهددها على حدودهاسرائيلأفضل إل
 وأصدقائها التفكير فـي إمكانيـة أن يكـون          إسرائيل فاألجدى ب  وبدل الخوف من أوباما وتشويه سمعته،     

الرئيس األميركي المقبل قادراً على إرساء السالم في الشرق األوسط أخيراً، وإقامة مصالحة ضـرورية               
  .بين الغرب واإلسالم

 السلمي في العالم العربي أفضل بكثير ألمنهـا وازدهارهـا علـى             إسرائيلأليس اإلشراف على انخراط     
لمدى البعيد من سياسات بوش المفلسة والمتمثلة بشن الحرب على العراق، وتهديـد إيـران وسـورية،                 ا

 وهي سياسات لم تثمر سوى التعطّش       - "حماس" و   "حزب اهللا " ضد   إسرائيلوتشجيع الحروب التي تشنها     
ربـي واإلسـالمي     في أنحاء العـالمين الع     إسرائيللالنتقام والكراهية ضد الواليات المتحدة األميركية و      

  وخارجهما؟
ابن المهاجر الكينـي واألم     )  عاماً ٤٦(لم يصل بعد السناتور الديموقراطي من والية إلينوي باراك اوباما           

  .لكن حظوظه في الوصول تعتبر جيدة. البيضاء من تكساس، إلى البيت األبيض بعد
  ٢٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  سوم الدنماركية؟هل هناك عالقة بين حصار غزة والر ...شهادة .٧٣
  سليمان صالح. د. أ

والدنمارك تعيد نشر الرسوم    .. مليون ونصف المليون فلسطيني يتعرضون لعملية تجويع منذ تسعة أشهر         
 صحيفة، وتقوم المكتبة المركزية بـشراء اصـول تلـك           ١٧الكاريكاتيرية التي تسيء لنبي االسالم في       

  ! هل هناك عالقة بين تلك األحداث؟... اركيالرسوم بمبالغ ضخمة النها جزء من التراث الدنم
مجرد طرح السؤال سيثير المتغربين العرب الذي يتهمون المسلمين دائما بنظرية المـؤامرة، وان تلـك                
النظرية المتخلفة تشكل فكرهم، لكن دعونا نتأمل االحداث بقدر من الصبر، وبهدف زيادة وعي االمـة،                

عتقد انه قد آن األوان لنشكل نظرة شاملة ألحداث العالم تساهم في            والبحث عن الحقائق والربط بينها، وا     
زيادة فهم الناس لتلك االحداث، وهذه وظيفة وسائل االعالم التي يجب ان تتحرر مـن اسـر تغطيتهـا                   

  . النمطية البسيطة، وتتجه لتقديم تغطية شاملة ومتكاملة لالحداث
  صعود اليمين المحافظ 

ربين فإننا نؤكد على حقنا في طرح التساؤالت والبحث عن الحقـائق وزيـادة              ومهما كانت اتهامات المتغ   
  . وتلك وظيفتنا، والبد ان ندافع عن حريتنا في التفكير والتعبير والتحليل.. وعي جماهيرنا

اننا نستطيع أن نؤكد أن الحدثين يرتبطان بصعود اليمين المسيحي المحافظ في امريكا وأوروبا، وجهوده               
  . وى االستعمارية ضد االسالم باعتباره العدو الوحيدلتعبئة الق

وفي الحرب ضد االسالم يتم توزيع االدوار وتشكيل ثقافة الكراهية لالسالم في أوروبا وأمريكا، والعمل               
، وأن الحضارة الغربية هي حضارة يهودية مسيحية ال مكان للمسلمين           سرائيلعلى زيادة تأييد الشعوب إل    

  . فيها
اقدم الكثير من االدلة العلمية على أن اليمين المسيحي المحافظ يعمل على اشعال نار الحرب               واستطيع ان   

ضد االسالم، وينشر ثقافة الكراهية ضده، وفي هذا االطار تأتي الجهود االمريكية المتواصـلة الحكـام                
  . الحصار على غزة، واعادة نشر الرسوم الدنماركية

ك التي يعتبرها المتغربون نظرية متخلفة، فكل شيء اصـبح واضـحا،            إننا ال نحتاج لنظرية المؤامرة تل     
وهذا اليمين المسيحي المحافظ ال يخفي مخططاته لدفع العالم إلى الصدام والحرب ومنـع ايـة فرصـة                  
للحوار أو التعايش السلمي أو الفهم المتبادل بين اصحاب الديانات الثالث، أو حتى التوصل الى صـيغة                 

، ومنع االهانات، وتحت تأثير اليمين المسيحي المحافظ لم يعد الغرب يتقبـل االسـالم               الحترام المقدسات 
  . كطرف آخر، يمكن التحاور معه، ولذلك فقد فشلت كل محاوالت الحوار

  السيطرة على وسائل اإلعالم 
 واضحة لكل   هناك حقيقة يمكن ان نبدأ منها لزيادة فهمنا لالحداث واالرتباط بينها، واعتقد ان تلك الحقيقة              

ان اليمين المسيحي المحافظ يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على وسـائل           : من درس االعالم العالمي، هي    
االعالم، وانه يستخدمها الدارة الحرب االعالمية، ولذلك فقد تزايد استخدام الرموز الدينية المسيحية عقب              

  . جاد رابطة مع دول أوروبا الشرقيةسقوط االتحاد السوفييتي كوسيلة لتوحيد الشعوب الغربية، واي
كانت الرموز المسيحية هي االداة التي استخدمها اليمين المسيحي المحافظ في عملية اعادة تشكيل للثقافة               

  . الغربية بحيث توحد الشعوب في امريكا واوروبا، وتشكل اتجاهات هذه الشعوب نحو معاداة االسالم
 الدنماركية وهجوم البابا على االسالم جـزءاً مـن خطـاب     وكانت قضية كتاب سلمان رشدي، والرسوم     

  . اصبح يسيطر على وسائل االعالم الغربية، ويشكل وسيلة لتعبئة تلك الشعوب
ولقد ارتبط ذلك بالتأكيد على الحضارة الغربية الحديثة بكل ما حققته من تقـدم هـي حـضارة يهوديـة                  

ك الحضارة، وان شعوب الغـرب البـد ان تؤيـد           مسيحية، والتركيز على الدور اليهودي في تشكيل تل       
 مقدمة لعودة المسيح ليحكم العـالم فـي االلفيـة           إسرائيل وتدعمها بشكل كامل، الن اقامة دولة        إسرائيل

السعيدة، واليمين المسيحي المحافظ استخدم الدنمارك، وهي دولة أوروبية ضعيفة للقيام بدور السفيه فـي               
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ر تلك الرسوم في المرة األولى، ثم اعادة نشرها لتأجيج حدة الصراع،            المعركة ضد اإلسالم، حيث تم نش     
  . والبحث عن وسائل لتهجير المسلمين من أوروبا وأمريكا، وطردهم إلى بالدهم األصلية

  ولكن أين غزة؟
إلى هنا واألمور تبدو منطقية، ويمكن تقديم الكثير من األدلة على صحة الربط بـين اثـارة الكراهيـة                   

  ! ولكن ما صلة حصار غزة بذلك؟.. وصعود اليمين المحافظلإلسالم 
 مكانة مهمة داخل مشروع اليمين المسيحي المحافظة، فهي تشكل البداية لعـودة المـسيح،               إسرائيلتحتل  

  .ومعركة ارمجيدون
ولقد فوجئ الجميع بفوز حماس في االنتخابات الفلسطينية، وهي حركة تحرر وطنـي إسـالمية قـدمت                 

 وهي صاحبة مشروع حضاري يعتمد على       ١٩٨٧لتضحيات منذ بداية االنتفاضة األولى عام       الكثير من ا  
  .المقاومة من أجل تحرير فلسطين التي تحتل مكانة مهمة لكل مسلم

وفوز حماس هنا يعني أنها تقدم نموذجاً لحركات التحرر الوطني في العالم، وتثبت أن اإلسالم يمكـن ان               
 خالل القرن الحادي والعشرين للتحرر من االستعمار الغربي واقامة نظم           يقود كفاح الشعوب المستضعفة   

  . مستقلة
وفوز حماس ونجاحها في الحكم يعني امكانية توحد المسلمين حول مشروعها المقاوم لتحرير فلـسطين،               

  . وللتحرر من التبعية واالستبداد واالحتالل واالستغالل
مسيحي المحافظ كل قوته وتأثيره على دوائر صنع القرار في          لذلك كان من الطبيعي أن يستخدم اليمين ال       

أمريكا وأوروبا لفرض الحصار على حماس خاصة في غزة، باالضافة إلى قيام أمريكا بالـضغط علـى        
النظم العربية إلحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين بفرض إجبارهم على التخلي عن حماس ومـشروعها              

  . المقاوم
معركة الغرب ضد اإلسالم التي يقودها اليمـين المـسيحي المحـافظ، فهـذا              حصار غزة هو جزء من      

  . الحصار موجه للمشروع الحضاري اإلسالمي الذي تمثله حماس
والرسوم الدنماركية هي جزء من خطة اليمين المسيحي المحافظ الشعال المعركة مع اإلسـالم، وذلـك                

 الغرب يعرف جيداً مكانته بالنسبة للمـسلمين، وان         بالتركيز على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأعتقد بان        
  . نشر تلك الرسوم سوف يشعل الصراع

  ضعف النظم العربية 
هناك جانب آخر للربط بين حصار غزة والرسوم الدنماركية هو أن أمريكا قد استغلت ضـعف الـنظم                  

عربية السلمي ضد الرسوم    العربية وتبعيتها لها في إحكام الحصار على غزة، وفي إعاقة كفاح الجماهير ال            
  . المسيئة للرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم

ولذلك فاليمين المسيحي المحافظ انتهز الفرصة التاريخية لتحقيق أهدافه في حصار غـزة وفـي تـأجيج                 
  . الصراع ضد اإلسالم والعدوان على عقيدة المسلمين ومشاعرهم ومقدساتهم

 عدوان ظالم وغاشم ضد اإلسالم، ولذلك يجب أن نـربط بـين             ان حصار غزة ونشر الرسوم الدنماركية     
الحدثين بأسلوب جديد هو زيادة وعي الجماهير اإلسالمية بالحقائق لكي تشكل مقاومتها لـذلك العـدوان                

  .  مع اليمين المسيحي المحافظإسرائيلالذي تحالفت فيه 
سوم التي تسيء إلى الرسول صلى اهللا       لذلك أدعو الجماهير في العالم اإلسالمي للرد على اعادة نشر الر          

عليه وسلم بكسر حصار غزة، والربط في المظاهرات بين الدعوة لمقاطعة المنتجات الغربية وتقديم ثمنها               
ألهل غزة الصابرين الذين يقدمون للبشرية اسهاماً حضارياً إسالمياً هـو مـشروع المقاومـة للتحـرر                 

  .الوطني
بتجويع أهلها بهدف كسر المشروع الحضاري اإلسالمي فاننا يجب         وإذا كان الغرب يحاصر غزة ويقوم       

ان نقاطع المنتجات الدنماركية كمقدمة لمقاطعة المنتجات الغربية كلها، ولتكن تلك المقاطعة بداية عمـل               



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                   ١٠٠٤:         العدد                  ٢٩/٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

أيها المـسلم أنـصر رسـولك بكـسر     .. متواصل لتحقيق االكتفاء الذاتي، وهو أساس النهضة اإلسالمية    
   . الحصار على غزة

  ٢٩/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  :كاريكاتير .٧٤
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